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ΚωνΣταντΙνΟΣ τΣΙΟΛηΣ - 
ΣταΛω ΛεωνΙδΟΥ
ΒΙΟν ανΘΟΣΠαρτΟν

ραΦαεΛ ναδαΛ
ΠαντρεΥτηΚε
Ο «ΘρΥΛΟΣ» τΟΥ τενΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΚΟΥΤΟΥΚΗ

Η ΝΕΑΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ TAKEWONDO 
ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΣ, ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ 

«ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥ
ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ»

εΚδΟΣη ΚΥΠρΟΥ•τεΥΧΟΣ 609•27 ΟΚτωΒρΙΟΥ 2019•2,90€ 

ΣαΒΒαΣ ΠΟΥμΠΟΥραΣ -
αρετη ΘεΟΧαρΙδη
Στην ΚΥΠρΟ...
Ο ΠεΛαρΓΟΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Σύμφωνα με έγκυρο ιστότοπο, ο 
οποίος ειδικεύεται σε κριτικές πλη-
ροφορίες και ειδήσεις κινηματο-

γραφικών έργων, και θεωρείται από τους 
πιο αξιόπιστους του είδους, η ταινία «Ο 
Ιρλανδός» απέσπασε τις καλύτερες κριτι-
κές όσων κινηματοφίλων την είδαν στην 
avant-premiere της τον Σεπτέμβριο στη 
Νέα Υόρκη. Η ταινία, στην οποία πρωτα-
γωνιστούν οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πα-
τσίνο και Τζο Πέσι, έχει ούτως ή άλλως 
πάρει παγκόσμια αναγνώριση από τους 
κριτικούς πριν από την έναρξη της γενικής 
προβολής της στους κινηματογράφους 

την Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου. Το «The 
Irishman» κέρδισε σε κριτικές τις εμβλη-
ματικές ταινίες «Taxi Driver» (Ο Ταξιτζής) 
και «Raging Bull» (Οργισμένο Είδωλο), 
του βραβευμένου με Όσκαρ Αμερικανού 
σκηνοθέτη. Να θυμίσουμε ότι ο Μάρ-
τιν Σκορσέζε με την ταινία του επανέρχε-
ται σε οικεία θέματα με καυστικό, αστείο 
και βαθυστόχαστο αποτέλεσμα. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η ταινία έφτασε σε κό-
στος τα 175 εκατομμύρια δολάρια και 
πέρα απ’ όλα τα άλλα σηματοδοτεί μια 
νέα εποχή, καθώς πρόκειται για την πρώ-
τη συνεργασία ενός σκηνοθέτη τέτοιου 

βεληνεκούς με μια ψηφιακή πλατφόρμα. 
Η ταινία παραγωγής του συνδρομητικού 
διαδικτυακού καναλιού Netflix βασίζεται 
στο βιβλίο του Τσαρλς Μπραντ «Άκου-
σα ότι βάφεις σπίτια» (Ι Heard You Paint 
Houses), που κυκλοφόρησε το 2004. 
Αφηγείται την αληθινή ιστορία του Φρανκ 
Σίραν, διαβόητου γκάνγκστερ και μέλους 
ενός από τα αμερικανικά συνδικάτα, στο 
οποίο ήταν επικεφαλής ο Τζίμι Χόφα και 
ο οποίος υποστήριξε ότι είναι ο άνθρω-
πος που τον σκότωσε. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ 
ΑΠΕΣΠΑΣΕ Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝ ΣΚΟΡΣΕΖΕ 

«THE IRISHMAN», «Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΟΣΩΝ ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ 

«THE IRISHMAN»

BIG
PICTURE
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ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΕ!
Δεν είμαι σε θέση να κρίνω τη Μέγκαν 
Μαρκλ για τα λεγόμενά της, αλλά μπορώ 
να εκφράζω τη άποψή μου λέγοντας ότι 
αυτά που ειπώθηκαν στη συνέντευξή της 
μπορούσαν πολύ απλά να μην είχαν ειπωθεί. 
Είναι αδιανόητο η Δούκισσα του Σάσσεξ να 
κατηγορεί τα ΜΜΕ λέγοντας ότι συνεχώς 
την «κατηγορούν» για ό,τι κάνει. Θα έπρεπε 
να γνωρίζει ότι μετά τον γάμο της με τον Πρίγκιπα Χάρι θα ήταν 
εκτεθειμένη ως δημόσιο πρόσωπο στα ΜΜΕ και πως δεν θα 
έπρεπε να δίνει αφορμές και σίγουρα δεν θα ήταν σωστό να 
σπάζει το πρωτόκολλο όποτε θέλει, θέλοντας να δείξει με αυτό 
τον τρόπο ότι είναι διαφορετική από την υπόλοιπη βασιλική 
οικογένεια. Αυτό έπρεπε να το σκεφτεί πριν παντρευτεί τον Πρί-
γκιπα Χάρι και στην τελική ας λάμβανε υπόψιν της τις συμβου-
λές των Βρετανών φίλων της ότι δεν έπρεπε να τον παντρευτεί. 
Καιρός λοιπόν είναι να αντιληφθεί ότι είναι η Δούκισσα του 
λαού και να θυμηθεί ότι κάποτε ήταν και εκείνη μια απλή θνητή…

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaθΕ ΕβδΟμΑδΑ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΛΗΣ - ΣΤΑΛΩ ΛΕΩΝΙ∆ΟΥΒΙΟΝ ΑΝΘΟΣΠΑΡΤΟΝ

ΡΑΦΑΕΛ ΝΑ∆ΑΛΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕΟ «ΘΡΥΛΟΣ» ΤΟΥ ΤΕΝΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΤΟΥΚΗ
Η ΝΕΑΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ TAKEWONDO ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΣ, ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ 
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Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΪΚΛ ΝΤΑΓΚΛΑΣ, ΚΑΜΕΡΟΝ, 
ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ 

ΟΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΒΑΖΕ ΝΑ 
ΠΟΥΛΑΕΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΑΡΤΙ

ΠΟΥΛΟΥΣΕ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ 

ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ

Σκληρά λόγια εναντίον του πατέρα του, Μά-
ικλ Ντάγκλας, εξαπέλυσε ο μεγάλος του 
γιος Κάμερον, ο οποίος στο παρελθόν είχε 

καταδικαστεί σε φυλάκιση για εμπορία ναρκωτι-
κών. Ο Κάμερον Ντάγκλας αποφάσισε να τα πει 
όλα στην αυτοβιογραφία του, η οποία έχει τον 
τίτλο «Long Way Home» και κυκλοφόρησε πρό-
σφατα. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, όταν ήταν 
μικρός σκαρφάλωνε τα βράδια από σπίτι σε σπίτι 
στο συγκρότημα κατοικιών που έμενε με τον πα-
τέρα του βλέποντας πράγματα που ως ανήλικος 
δεν έπρεπε να βλέπει. Η πρώτη του επαφή με τα 
ναρκωτικά, όπως ισχυρίζεται, έγινε μετά από παρό-
τρυνση του πατέρα του. «Ήταν μια δειλή γνωριμία 
με τις εξαρτήσεις, που εξελίχθηκε γρήγορα σε μια 
εθιστική σχέση. Πρώτα ήρθε η ηρωίνη, μετά η κο-
καΐνη και τέλος η μεθαμφεταμίνη. Ακόμα κι όταν 
ήμουν πολύ μικρός, θυμάμαι να μεταφέρω ναρκω-
τικά πέρα δώθε στα πάρτι. Με φώναζε, ας πούμε, 
ο πατέρας μου και μου έλεγε "έλα εδώ, πήγαινε 
αυτό στον θείο σου" και μόνο μετά από πολλά 
χρόνια συνειδητοποίησα τι ήταν». Από την πλευ-

ρά του ο Μάικλ Ντάγκλας είχε δηλώσει ότι έχει 
ξεγράψει τον γιο του, γιατί πίστευε ότι θα πέθαινε 
από τη χρήση των ναρκωτικών. Όμως ο γιος του 
μετά από επτά χρόνια στη φυλακή, μακριά από ου-
σίες, αποφάσισε να διηγηθεί την ιστορία του και 
στην αυτοβιογραφία του περιγράφει τον Γολγοθά 
που πέρασε όταν ήταν μπλεγμένος στα ναρκωτικά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2010 ο Κάμερον κρί-
θηκε ένοχος στην κατηγορία της κατοχής σημαντι-
κής ποσότητας ηρωίνης. Ο διάσημος ηθοποιός 
εκείνη την εποχή σε δηλώσεις του είχε ισχυριστεί 
ότι η φυλακή ήταν η μόνη ελπίδα για τον γιο του 
να σωθεί από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, αφού 
από την ηλικία των 13 χρόνων ήταν εθισμένος. «Ο 
γιος μου δεν έχει υπάρξει νηφάλιος για ένα ικανό 
χρονικό διάστημα από τότε που ήταν 13 ετών. Ή 
θα πέθαινε ή κάποιος θα τον σκότωνε. Πιστεύω 
ότι αυτή είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσει μια νέα 
ζωή και νομίζω το γνωρίζει και ο ίδιος». ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ 

ΚΑΜΕΡΟΝ ΝΤΑΓΚΛΑΣ

Ο Κάμερον Ντάγκλας στα απομνημονεύματά του δίνει  
εύσημα στη δεύτερη σύζυγο του Μάικλ Ντάγκλας, Κάθριν 
Ζέτα-Τζόουνς και ισχυρίζεται ότι εκείνη ήταν που βοήθησε 
τον πατέρα του να δείξει την πατρική του αγάπη προς το 
πρόσωπό του. Μάλιστα δεν δίστασε να πει ότι η Κάθριν 
Ζέτα-Τζόουνς μια φορά διερωτήθηκε πώς ο ίδιος κατάφερε 
να επιβιώσει με όλα αυτά που πέρασε στη ζωή του. 

Στην αυτοβιογραφία του ο μεγάλος γιος 
του διάσημου ηθοποιού, Μάικλ Ντάγκλας, 
ισχυρίζεται ότι ο πατέρας του τον ώθησε στα 
ναρκωτικά από μικρή ηλικία.
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Τους γνωρίσαμε και τους δύο φέτος μέσα από 
το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΙΓΜΑ, Survivor Ελ-
λάδα - Τουρκία. Μετά το τέλος του παιχνιδιού 

άρχισαν να κάνουν στενή παρέα, η οποία εξελίχθη-
κε σε έρωτα. Το ζευγάρι βρέθηκε την Κυριακή 20 
Οκτωβρίου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
της Αστυνομίας Κύπρου στην εκδήλωση Πανηγύ-
ρι Xαράς για στήριξη του έργου του Αντικαρκινι-
κού Συνδέσμου Κύπρου μαζί με άλλους Survivors, 
όπως ο Κυριάκος Πελεκάνος και η Ελπίδα Μεζιρί-
δου, προσφέροντας στα παιδιά αυθεντικά παιχνίδια 
επιβίωσης. Το βράδυ, όπως θα δείτε στις αποκλει-
στικές φωτογραφίες του περιοδικού ΟΚ! διασκέ-
δασαν στο Jolly Joker στο κέντρο της Λευκωσίας. 
Το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα διαχυτικό και αντάλλαζε 
καυτά φιλιά στα χείλη. Όταν βέβαια αντιλήφθηκαν 
την παρουσία φωτογράφου ήταν διακριτικοί μετα-
ξύ τους. Ο Νίκος φρόντιζε συνεχώς την αγαπημένη 
του βάζοντάς της ποτό και συζητώντας μαζί της, ενώ 
η διάθεσή τους ήταν ιδιαίτερα ανεβασμένη χαμογε-
λώντας και πειράζοντας ο ένας τον άλλο. Λίγο πριν 
τα μεσάνυχτα αποχώρησαν από το μαγαζί και περ-
πάτησαν στον πεζόδρομο της οδού Λήδρας.  ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

 

Το ζευγάρι βρέθηκε στη Λευκωσία στην εκδήλωση Πανηγύρι Xαράς για στήριξη του έργου 
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου μαζί με άλλους Survivors, όπως ο Κυριάκος 
Πελεκάνος και η Ελπίδα Μεζιρίδου.

Είναί καί Επίσημα ζΕυγαρί!
Οί πρώτΕσ ΕίκΟνΕσ στη ΛΕυκώσία!

στην αρΧη ΕΔίναν την Εντυπώση πώσ Είναί κΟΛΛητΟί ΦίΛΟί,
ώστΟσΟ τΟ πΕρίΟΔίκΟ Οκ! απΟκαΛυπτΕί πώσ ζΟυν Εναν μΕγαΛΟ Ερώτα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ - ΡΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ 
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Το ζευγάρι μετακόμισε από την Αθήνα και βρίσκε-
ται τις τελευταίες μέρες στην ιδιαίτερή του πατρί-
δα στο διαμέρισμα που αγόρασε στη Λεμεσό και 

θα στεγάσει τον έρωτά του. Μάλιστα με βίντεο στα 
social media μάς έδειξαν τη στιγμή που μπήκαν στο 
νέο τους σπίτι, το οποίο προς το παρόν είναι άδειο και 
σιγά σιγά το ζευγάρι θα το διακοσμήσει και θα το επι-
πλώσει. Πριν να μπουν στο νέο τους σπίτι διέμειναν σε 
ξενοδοχείο της Λευκωσίας και ο φωτογραφικός φα-
κός του ΟΚ! τους απαθανάτισε να βολτάρουν στα μα-
γαζιά στο κέντρο της πρωτεύουσας. Άκρως ευδιάθετοι 
και χαμογελαστοί, μετά το τέλος της βόλτας τους από-
λαυσαν τον καφέ τους σε γνωστή καφετέρια, όπου ο 
Κύπριος παρουσιαστής χάιδευε συνεχώς την κοιλίτσα 
της συζύγου του και της φιλούσε τρυφερά το χέρι. Το 
πρώτο μέλος της οικογένειάς τους θα είναι κοριτσάκι 
και αναμένεται να έρθει στον κόσμο τα Χριστούγεννα. 
Ο Σάββας θα πηγαινοέρχεται στην Αθήνα λόγω της 
συνεργασίας του με γνωστό τηλεοπτικό κανάλι σε ένα 
νέο project. ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ - ΑΡΕΤΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

ΜετακόΜισαν στην κύπρό
και περιΜενόύν τόν πελαργό

ύπερόΧεσ στιγΜεσ στη Μεγαλόνησό Ζόύν ό σαΒΒασ πόύΜπόύρασ 
και η σύΖύγόσ τόύ, αρετη ΘεόΧαριΔη, όι όπόιόι περιΜενόύν 

να ερΘει στόν κόσΜό σε Δύό Μηνεσ τό πρΩτό τόύσ παιΔι

Απόλαυσαν τον καφέ τους 
σε γνωστή καφετέρια, όπου 

ο Κύπριος παρουσιαστής 
χάιδευε συνεχώς την κοιλί-

τσα της συζύγου του.

Το ζευγάρι βόλταρε στο κέντρο
της Λευκωσίας.

Ο Σάββας φιλούσε τρυφερά το χέρι
της Αρετής.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΛΗΣ - ΣΤΑΛΩ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

Το άλμπουμ Του γάμου Τους
μΕΤά άπο πΕΝΤΕ ΧΡοΝΙά ςΧΕςΗς ςΦΡάγΙςάΝ 

ΤοΝ ΕΡΩΤά Τους μΕ ΤοΝ γάμο Τους ΚάΙ ΕΖΗςάΝ 
ΤΗΝ πΙο μάγΙΚΗ μΕΡά ΤΗς ΖΩΗς Τους 

Ένα τρυφερό φιλί, αφού σφράγισαν τον μεγάλο τους έρωτα.

Το ζευγάρι έλαμπε από ευτυχία και αντάλλαζε συνεχώς τρυφερές ματιές.
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Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκε ο πα-
ραγωγός του Super FM και ηθοποιός Κων-
σταντίνος Τσιολής με τη σύντροφό του Στά-

λω Λεωνίδου. Το μυστήριο έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας 
Μαρίνας στον Στρόβολο το απόγευμα του Σαββάτου 
19 Οκτωβρίου. Ο Κωνσταντίνος υποδεχόμενος τη μέλ-
λουσα σύζυγό του της έκανε παρατήρηση μπροστά σε 
όλους επειδή άργησε, προκαλώντας γέλιο σε όλους 
τους καλεσμένους. Κουμπάροι τους ήταν ο Πέτρος 
Κούκος και Έλενα Γεωργιάδου. Στη συνέχεια ακολού-
θησε λαμπερή δεξίωση και δείπνο στους υπέροχους 
χώρους του Αelia Wellness Retreat. Ανάμεσα στους 
καλεσμένους ήταν γνωστοί ηθοποιοί, παρουσιαστές 
τηλεόρασης, μουσικοί παραγωγοί και φυσικά η οικογέ-
νεια του Super FM, που παρευρέθηκε σύσσωμη στην 
πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής του παραγωγού της. Η 
θεαματική είσοδός τους έγινε με την ερωτική επιτυχία 
του Σάκη Ρουβά «Μια Ζωή Μαζί», ενώ συγκινημένοι 
χόρεψαν το κομμάτι «Endless love» του Lionel Richie. 
Μετά την κοπή της γαμήλιας τούρτας ακολούθησε 
ξέφρενο πάρτι, με τον DJ Michael C να παρασέρνει 
όλους σε ασταμάτητο χορό. Λίγα λεπτά μετά τα μεσά-
νυχτα o Κωνσταντίνος Τσιολής, υπό τους ήχους του 
«Χρόνια Πολλά», έσβησε τα κεράκια, αφού την επόμε-
νη μέρα, Κυριακή 20 Οκτωβρίου, είχε τα γενέθλιά του. 
Οι καλεσμένοι φεύγοντας πήραν ως δώρο μια χειρο-
ποίητη ζωγραφιά.  ok!  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ  

Ένα τρυφερό φιλί, αφού σφράγισαν τον μεγάλο τους έρωτα.

Το ζευγάρι έλαμπε από ευτυχία και αντάλλαζε συνεχώς τρυφερές ματιές. To ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας μετά από 
πέντε χρόνια σχέσης.
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Η Ιουλία 
Ζαφειρίδου

Το ζευγάρι μόλις παντρεύτηκε και λάμπει από ευτυχία. Τρυφερές εικόνες μέσα από την εκκλησία. 

Η στιγμή της εξόδου από την εκκλησία και το θερμό χει-
ροκρότημα των καλεσμένων τους.

Ο Κώστας Γαλάτης και η Νατάσα 
Καλογήρου.
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Ο Μαρίνος 
Χατζηβασιλείου

Η Ιουλία 
Ζαφειρίδου

Η Έλενα 
Βασιλείου

Ο Νεοκλής Σκουρουμούννης 
και η Άντρη Καραντώνη

Η Κλέλια Γιασεμίδου και
ο Πέτρος Αθανασίου

Το κόψιμο της γαμήλιας τούρτας.

Το ερωτευμένο ζευγάρι χόρεψε
υπό τους ήχους του «Endless love». Μέρος από τη διακόσμηση του χώρου. 

Ο Γιάννης και η Κάτια Αυξέντη μαζί 
με τον Ζήνωνα Ζηντίλη
Ο Γιάννης και η Κάτια Αυξέντη μαζί 
με τον Ζήνωνα Ζηντίλη

Η Άντζελα Βασιλείου
και ο Γιώργος Κακουλλής
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ΡΑΦΑΕΛ ΝΑΔΑΛ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΣΗΣ

Ο ΙΣΠΑΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΝΙΣ ΡΑΦΑΕΛ ΝΑΔΑΛ 
ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ ΤΗ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΑ 

«ΜΕΡΙ» ΠΕΡΕΓΙΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,
ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΑΓΙΟΡΚΑ 

Στη γενέτειρά του στη Μαγιόρκα ανέβηκε τα σκαλιά 
της εκκλησίας ο 33χρονος πρωταθλητής και δώ-
δεκα φορές νικητής του Roland-Garros. Ο διάση-

μος τενίστας παντρεύτηκε την αγαπημένη του Μέρι, με την 
οποία έχει σχέση εδώ και δεκατέσσερα χρόνια, ενώπιον 
350 καλεσμένων στο πολυτελές θέρετρο Σα Φορταλέζα, 
στην Πολένσα (στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού). 
Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους ήταν ο πρώην 
βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, καθώς και πολλοί 
αστέρες του ισπανικού τένις, όπως ο Νταβίντ Φερέρ, ο 
Φελιθιάνο Λόπεθ, ο Κάρλος Μόγια και πολλοί άλλοι. Η 
γνωριμία του ζευγαριού έγινε μέσω της παιδικής της φίλης 
και αδελφής του διάσημου τενίστα, Μαριμπέλ Ναδάλ. Η 
31χρονη πλέον σύζυγος του Ραφαέλ Ναδάλ είναι επίσης 
γνωστή ως «Xisca» στον ισπανικό Τύπο. Η σχέση του ζευ-
γαριού ξεκίνησε το 2005 και κρατήθηκε μακριά από τα Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε το 2005 και 

είχε έως κατάληξη τον γάμο. 

Ο 33χρονος πρωταθλητής παντρεύτηκε μετά 
από σχέση 14 χρόνων με την αγαπημένη του

Οι εκλεκτοί καλεσμένοι του ζευγαριού
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φώτα της δημοσιότητας. Το 
νυφικό της Μέρι ανέλαβε η 
διάσημη σχεδιάστρια μόδας 
Rosa Clara, ενώ η ίδια επιμε-
λήθηκε και τα φορέματα που 
φόρεσαν η μητέρα της νύ-
φης, αλλά και η μητέρα και η 
αδερφή του Ναδάλ. Το ζευ-
γάρι αρραβωνιάστηκε τον 
περασμένο Μάιο στη Ρώμη, 
κάτω από άκρα μυστικότη-
τα. Η Μέρι είναι μοναχοκό-
ρη ενός επιχειρηματία από 
την Πάλμα ντε Μαγιόρκα 
και εδώ και δέκα χρόνια έχει 
αναλάβει τη διεύθυνση του 
φιλανθρωπικού ιδρύματος 
του Ισπανού τενίστα, Rafael 
Nadal Foundation. ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΚΥΠΕ 

Το πολυτελές θέρετρο Σα Φορταλέζα,
στην Πολένσα, όπου τελέστηκε ο γάμος του ζευγαριού

Ο Αργεντινός παίκτης του τένις 
Χουάν Μονάκο με την αγαπημένη 
του Ντιάνα Αρνοπούλος,
η οποία έχει ελληνική καταγωγή, 
καταφθάνουν στο ξενοδοχείο όπου 
έγινε ο γάμος.

Ο πρώην Βασιλιάς της Ισπανίας 
Χουάν Κάρλος καταφθάνει στον 
γάμο του διάσημου αστέρα του τένις

Ο Κάρλος Μόγια με
τη σύζυγό του Καρολίνα

Ο διάσημος τενίστας Νταβίντ Φερέρ και η Μάρτα Τορνέλ

Ο παίκτης του τένις Φελιθιάνο Λόπεθ 
με τη σύζυγό του Σάντρα

Οι εκλεκτοί καλεσμένοι του ζευγαριού
Ο Ρίτσαρντ 
Μίλε

Ο θείος του γαμπρού, Τόνι 
Ναδάλ, λίγο πριν από την 
τέλεση του γάμου.
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Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός 
αποφάσισε να παντρευτεί τον αγαπημένο της.

Το ζευγάρι οκτώ μήνες μετά τον αρραβώνα 
τους παντρεύτηκαν με άκρα μυστικότητα.

ΣΕΡΒΙΡΑΝ FAST 
FOOD ΣΤΟΥΣ 

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ 
ΚΟΥΚ ΜΑΡΟΝΙ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ Η 

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΡΕΝΣ. Η ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ 
ΜΕ ΟΣΚΑΡ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΝΕΒΗΚΕ

ΤΑ ΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΡΕΝΣ - ΚΟΥΚ ΜΑΡΟΝΙ

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Κουκ Μαρόνι παντρεύτηκαν το 
Σάββατο, 19 Οκτωβρίου, σε μια λαμπρή τελετή στο Νι-
ούπορτ, Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, με καλεσμένους δη-

μοφιλείς προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας. Η 
29χρονη και βραβευμένη με Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός και 
ο 34χρονος διευθυντής γκαλερί παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική 
γαμήλια τελετή στο αρχοντικό Belcourt στο Ρόουντ Άιλαντ. Το 
ζευγάρι κρατούσε ως επτασφράγιστο μυστικό τον γάμο του, κάτι 
όμως που έγινε γνωστό, ωστόσο οι δημοσιογράφοι και φωτο-
γράφοι που βρέθηκαν εκεί δεν κατάφεραν να απαθανατίσουν τη 
στιγμή. Στη γαμήλια τελετή παρευρέθησαν εκλεκτοί καλεσμένοι, 
ανάμεσά τους οι Έμα Στόουν, Έιμι Σούμερ, Adele, Κάμερον Ντί-
αζ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Κρις Τζένερ, Άσλεϊ Όλσεν και Νικόλ Ρί-
τσι. Οι 150 περίπου καλεσμένοι απόλαυσαν τη γαμήλια τελετή, 
ενώ το ζευγάρι σέρβιρε φαγητό από τοπικό εστιατόριο fast food 
της περιοχής, που περιελάμβανε μπέργκερ, σάντουιτς με κοτό-
πουλο, ψάρι και τηγανητές πατάτες. Μάλιστα, όπως άφησε να 
διαρρεύσει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου δεν γνώριζε ότι η συ-
γκεκριμένη παραγγελία προοριζόταν για τον γάμο και το έμαθε 
λίγες ώρες πριν από την τελετή. «Δεν είχα την παραμικρή ιδέα 
για το ποιους επρόκειτο να σερβίρω, απλώς γνώριζα τη διεύθυν-
ση. Όταν έφτασα, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι παπαράτσι και τότε 
κατάλαβα πού ήρθα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. 
Μετά τους γαμήλιους όρκους και το σερβίρισμα, οι καλεσμέ-
νοι μπορούσαν να επιλέξουν επιπλέον γεύσεις από το φορτηγά-
κι που βρισκόταν παρκαρισμένο έξω από τον χώρο. Η όμορφη 
ηθοποιός επέλεξε να φορέσει νυφικό του οίκου Dior, αφού είναι 
και το πρόσωπο της καμπάνιάς του. Το ζευγάρι αποφάσισε να 
ενωθεί με τα δεσμά του γάμου οκτώ μήνες μετά τον αρραβώνα 
τους που είχε γίνει τον περασμένο Φεβρουάριο. Να θυμίσου-
με ότι η Τζένιφερ Λόρενς είχε αναφερθεί στον αρραβώνα της 
σε μια συνέντευξή της λέγονταν όταν ένιωθε έτοιμη να παντρευ-
τεί, περιγράφοντας τον μελλοντικό σύζυγό της ως τον καλύτερο 
φίλο της. «Θέλαμε να παντρευτούμε ο ένας τον άλλο. Θέλαμε 
πλήρη δέσμευση», πρόσθεσε η ίδια. Ο σύζυγος της Τζένιφερ 
είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης με πτυχίο 
στην Ιστορία Τέχνης και είναι διευθυντής γνωστής γκαλερί στη 
Νέα Υόρκη. Αυτός είναι ο πρώτος γάμος της ηθοποιού. Στο πα-
ρελθόν είχε σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Χ-Men», 
Nίκολα Χουλτ, ενώ για κάποιο διάστημα είχε δεσμό με τον σκη-
νοθέτη Ντάρεν Αρονόφσκι. ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ, INSTAGRAM
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ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

Ο Πρίγκιπας Χάρι δεν αποκλείει το γεγονός να ζήσει με τη σύζυγό 
του εκτός Αγγλίας.Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ, μετά το δημόσιο ξέσπασμά της. 

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ THΣ ΠΩΣ 
ΠΕΡΝΑΕΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΤΟ 

ΠΑΛΑΤΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ 
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 

Η ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ

Η δούκισσα του Σάσεξ έφτασε στο Royal Albert 
Hall για τη διάσκεψη Young World 2019. Πρό-
κειται για ένα «παγκόσμιο φόρουμ για νέους 

ηγέτες», όπου συναντιούνται 2.000 άτομα από 190 χώ-
ρες. Η Μέγκαν Μαρκλ επέλεξε να φορέσει ένα αέρινο 
μωβ φόρεμα Babaton, με σκίσιμο στη δεξιά πλευρά, το 
οποίο συνδύασε με navy suede γόβες. Το ίδιο φόρεμα, 
των €123 που είναι sold out, είχε φορέσει και τον Ιανου-
άριο, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Αυτή είναι 
η πρώτη εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ, μετά το δημόσιο 
ξέσπασμά της για το πώς περνά στη νέα της ζωή. Η Αμε-
ρικανίδα πρώην ηθοποιός και νυν σύζυγος του Πρίγκιπα 
Χάρι δήλωσε ότι δεν ήξερε πόσο δύσκολα θα ήταν τα 
πράγματα και πόσο θα άλλαζε η ζωή της, όταν η ίδια για 
χάριν του έρωτά της με τον Πρίγκιπα Χάρι έφευγε από 
την Αμερική. Η ίδια, μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του ITV με 
τίτλο «Ηarry & Meghan: An African Journey», αποκάλυ-
ψε ότι αρκετοί είχαν προβλέψει ότι μια Αμερικανίδα, η 
οποία ήταν πετυχημένη επαγγελματικά και κέρδιζε αρκε-
τά από τη δουλειά της και ζούσε μια έντονη ζωή με τους 
φίλους της στην Αμερική, ήταν αρκετά δύσκολο να γίνει 
μια Δούκισσα και να αλλάξει ριζικά τη ζωή της. Όμως η 
ίδια δεν άργησε να εκφράσει τα παράπονά της και να δη-
λώσει ότι «δεν είναι καλά». «Όταν οι φίλοι μου στην Αμε-
ρική έμαθαν για τον Χάρι ήταν πραγματικά χαρούμενοι, 
γιατί ήμουν κι εγώ χαρούμενη. Αλλά οι Βρετανοί φίλοι 
με προειδοποίησαν: "Είμαστε σίγουροι ότι είναι τέλειος, 
αλλά δεν πρέπει να το κάνεις, γιατί τα βρετανικά ταμπλό-
ιντ θα καταστρέψουν τη ζωή σου". Τότε δεν το κατάλαβα. 
Δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο δύσκολο», είπε η ίδια. Στη 
συνέντευξή της η Δούκισσα του Σάσσεξ τα βάζει και με 
τα ΜΜΕ λέγοντας ότι δεν φάνηκαν δίκαια απέναντί της: 
«Το μεγαλύτερο πράγμα που συνειδητοποιώ τώρα είναι 
ότι ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα ήταν εύκολο, αλλά πίστευα 
ότι θα ήταν δίκαιο. Και είναι πολύ δύσκολο να συμβιβα-
στώ με αυτό». Στην ερώτηση για το αν μπορεί να αντέξει 
την πίεση, η ίδια απάντησε ότι «δεν αρκεί απλά να επιβιώ-
νεις από κάτι, δεν είναι αυτό το νόημα της ζωής. Πρέπει 
να περνάς καλά. Πρέπει να είσαι χαρούμενος». Παρόλο 
που η ίδια στην αρχή πίστευε ότι θα τα καταφέρει, εντού-
τοις δύο χρόνια μετά τον αρραβώνα της δηλώνει ότι έχει 
φτάσει πλέον στα όριά της. «Κάθε γυναίκα, ειδικά όταν 
είναι έγκυος, είναι πραγματικά ευάλωτη και έπειτα, όταν 
αποκτά και ένα νεογέννητο, ακόμα περισσότερο. Όταν 
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Ο Πρίγκιπας Χάρι δεν αποκλείει το γεγονός να ζήσει με τη σύζυγό 
του εκτός Αγγλίας.

«οι Βρετανοι 
φιλοι με 

ΠροειΔοΠοιΗΣαν: 
"ειμαΣτε Σιγουροι 

οτι ο Χαρι ειναι 
τελειοΣ, αλλα Δεν 

ΠρεΠει να τον 
ΠαντρευτειΣ"» 

προσπαθεί να είναι καλή σύζυ-
γος και μητέρα». Στη συνέχεια 
της συνέντευξης η μέγκαν πα-
ραδέχεται πως την ενόχλησε που 
κανείς δεν την ρώτησε εάν είναι 
καλά και ένιωσε την ανάγκη να 
πει ευχαριστώ στον δημοσιογρά-
φο που τη ρώτησε εάν είναι εντά-
ξει. «Σας ευχαριστώ που ρωτάτε, 
γιατί πολλοί δεν με ρώτησαν αν 
είμαι εντάξει». Συνεχίζοντας, ο 
δημοσιογράφος την ρώτησε αν η 
απάντηση που έδωσε σήμαινε ότι 
δεν είναι εντάξει και η ίδια απά-
ντησε θετικά. μετά το ντοκιμα-
ντέρ η ίδια δέχτηκε σφοδρή επί-
θεση για τον χλιδάτο τρόπο ζωής 
της και ότι προσπαθεί να κάνει 
τον κόσμο να τη λυπηθεί, κάτι που 
πέτυχε, αφού στο twitter υπήρξε 
ένα κύμα συμπαράστασης στο 
πρόσωπό της. υπήρξε όμως και 
η άλλη πλευρά που την επέκρινε 
ότι αντί να ασχολείται με τα προ-
βλήματα του κόσμου ασχολείται 
με τα δικά της, τη στιγμή μάλιστα 
που εκατομμύρια άτομα έχουν 
πιο σοβαρά θέματα από την ίδια. 
από την πλευρά του ο Πρίγκιπας 
Χάρι δήλωσε στη συνέντευξή του 
ότι δεν θα δεχθεί το μπούλινγκ 
από ορισμένα μέσα ενημέρω-
σης, σε ένα παιχνίδι που σκό-
τωσε τη μητέρα του, αφήνοντας 
παράλληλα το ενδεχόμενο να 
ζήσει με τη σύζυγό του εκτός αγ-
γλίας. ok!

τΗΣ ΠαριΣ ΧριΣτοφΗ
φΩτογραφιεΣ: KYΠε 
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ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ 
ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΟΥΙΛΙΑΜ 

ΒΑΔΙΖΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Σε μιαν αποκαλυπτική συνέντευξη προέ-
βη πριν από λίγες ημέρες ο Πρίγκιπας 
Χάρι σε κοινή συνέντευξη που έδωσε 

με τη σύζυγό του Μέγκαν, επιβεβαιώνοντας 
ότι υπάρχει κάποια βάση πίσω από δημοσιεύ-
ματα που τον φέρουν να βρίσκεται σε αντιπα-
ράθεση με τον αδελφό του Ουίλιαμ. Σύμφω-
να με τις πρόσφατες δηλώσεις του, ο Δούκας 
του Σάσεξ σε ερώτηση του δημοσιογράφου 
εάν υπάρχει «κόντρα» ανάμεσα σε εκείνον 
και τον αδελφό του δεν διέψευσε τις φήμες, 
λέγοντας ότι οι δύο τους βρίσκονται σε δια-

φορετικά μονοπάτια, κάτι όμως που αποδίδει 
στις πιέσεις του τρόπου ζωής των μελών της 
βασιλικής οικογένειας και στο φορτωμένο 
τους πρόγραμμα. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν πα-
ρέλειψε να πει ότι, παρόλο που δεν βλέπει 
πια τόσο συχνά τον αδελφό του, εντούτοις 
είναι πάντα στο πλευρό του, και αυτό ξέρει 
ότι ισχύει και για τον εκείνον. Πάντως, οι δη-
λώσεις του Πρίγκιπα Χάρι έχουν προκαλέσει 
αίσθηση στον διεθνή Τύπο και στους θαυμα-
στές του Παλατιού. «Είμαστε αδέλφια και θα 
είμαστε για πάντα αδέλφια», φέρεται να έχει 

δηλώσει ο Πρίγκιπας Χάρι. Μετά την απο-
καλυπτική συνέντευξη του Πρίγκιπα Χάρι, ο 
Πρίγκιπας Ουίλιαμ, σύμφωνα με τις τελευταί-
ες πληροφορίες, έδειξε ιδιαίτερα ανήσυχος 
με τις δηλώσεις του αδελφού του, ελπίζο-
ντας ότι είναι καλά και εκείνος και η Μέγκαν. 
Στο παρόν στάδιο πάντως το Παλάτι δεν έχει 
προβεί σε δηλώσεις για τη αποκαλυπτική συ-
νέντευξη του Πρίγκιπα Χάρι. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ - ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ
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ΚYΡΙΑΚΗ ΚΟΥΤΟΥΚΗ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΟ ΤΟΚΙΟ
ΤΟ ΝΕΑΡΟ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΜΠΟΔΙΣΕ ΜΕΣΑ
ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 

ΤΗΣ. ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ TAEΚWONDO, 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΤΟΥΚΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ 2020. ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
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Η νεαρή αθλήτρια του Τaekwondo, Κυ-
ριακή Κουτούκη, έχει κατακτήσει την 
πρώτη θέση στην κατηγορία της. Η 

22χρόνη Κυριακή κατάφερε μέσα σύντομο 
χρονικό διάστημα να κάνει τους πάντες να μι-
λούν για το πρόσωπό της. Σε συνάντηση που 
είχαμε μαζί της, μετά από τη μεσημεριάτικη 
προπόνηση στο πανεπιστήμιό της, ήρθε με τα 
ρούχα του γυμναστηρίου. Η ίδια ήταν πολύ 
άνετη, προσγειωμένη, αρκετά ανοικτή και δεν 
δίστασε να μας μιλήσει για την όλη πορεία 
της. Γνωρίσαμε μια κοπέλα με ήθος και αξιο-
πρέπεια. Σχεδόν σε κάθε απάντησή της μιλού-
σε για την οικογένειά της και πιο πολύ για τον 
δίδυμο αδελφό της.

Πώς πήρες την απόφαση να ασχολη-
θείς με τις πολεμικές τέχνες και συ-
γκεκριμένα με το Taekwondo;
Στα 11 μου, περίπου, ο μπαμπάς μου ήθελε 
να μάθω να προστατεύω κατά κάποιον τρό-
πο τον εαυτό μου, οπόταν επειδή έκανε και ο 
αδελφός μου Taekwondo, έτσι ξεκίνησα κι 
εγώ.

Πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα 
να ασχοληθεί με τις πολεμικές τέ-
χνες;
Τον 21ο αιώνα είναι εύκολο, δεν είναι τόσο 
αντρικό σαν άθλημα πλέον, έχει πάρα πολ-
λά κορίτσια που ασχολούνται. Τον καιρό που 
ξεκίνησα εγώ δεν είχε τόσα πολλά κορίτσια, 
αλλά τώρα που μαθεύτηκε το άθλημα έχει 
πολλά. Δεν είναι διαφορετικό να είσαι αγόρι 
ή κορίτσι. 

Έχεις ασχοληθεί και με κάτι άλλο 
εκτός από το Τaekwondo;
Έκανα 14 χρόνια μπαλέτο, βασικά από εκεί 
ξεκίνησα.

«Αν χΑΣειΣ, πρεπει 
νΑ ΑποΔεχθειΣ ΤΗν 
ΑποΤυχιΑ ΚΑι νΑ μΗ 

Σου πΑρει μεΓΑλο 
χρονο νΑ 

Το ξεπερΑΣειΣ» 
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Είναι ειδικοί αγώνες αυτοί που θα 
πάτε τώρα για την πρόκριση στους 
Ολυμπιακούς;
Τώρα έμειναν τα Grand-Prix, που είναι οι 30 
καλύτεροι. 

Υπάρχουν πιθανότητες για τους 
Ολυμπιακούς του 2020;
Ναι.

Ξέρουμε πως ο δίδυμος αδελφός 
σου, Χρυσόστομος, ασχολείται και 
αυτός με το Taekwondo. Πώς είναι 

δύο αδέλφια να ασχολούνται με το 
ίδιο άθλημα;
Επειδή είμαστε δίδυμοι, πάντα ήμασταν κο-
ντά μεταξύ μας. Τον καιρό που άρχισε ο Χρυ-
σόστομος Taekwondo εγώ άρχισα μπαλέτο. 
Οπόταν ήξερα λίγο το άθλημα πριν αρχίσω 
κι εγώ, ήξερα και τον προπονητή και τα παι-
διά που ήταν στη σχολή, γιατί κάναμε παρέα. 
Ήταν πιο εύκολο για εμένα όταν άρχισα, ως 
κορίτσι, για τον λόγο ότι ήμουν πιο ντροπαλή 
κτλ. Είχα τον Χρυσόστομο δίπλα μου πάντα, 
ταξίδια πηγαίναμε πάντα μαζί, Πανευρωπαϊκά 
πηγαίναμε μαζί, ήταν και ο αδελφός μου πρω-
ταθλητής Κύπρου. Ο αδελφός μου σταμάτη-
σε πριν ένα χρόνο λόγω πανεπιστημίου, αλλά 
ακόμα με στηρίζει.

Έχεις την πλήρη στήριξη από τον 
προπονητή σου;
Από τον προπονητή μου ναι, και παραπάνω μη 
σας πω. Όποτε πάμε αγώνες πάμε μαζί. Βασι-
κά είναι όπως τον πατέρα μου. Πλήρης στήρι-
ξη από όλους.

Τι κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο;
Δεν έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Τώρα 
που ξεκίνησε και το Πανεπιστήμιο έχω τα μα-
θήματα, πάω φυσιοθεραπεία, προπονήσεις 
πρωί και νύχτα, οπόταν δεν έχω και πολύ 
ελεύθερο χρόνο. Αλλά αν έχω μέσα στο Σαβ-
βατοκύριακο, θα πάω με τις φίλες μου για 
καφέ, κάπου εκτός περιβάλλοντος προπόνη-
σης.

Υπάρχει κάποια σχέση αυτό το χρο-
νικό διάστημα;
Όχι, με φοβούνται (γέλια).

Πώς επέλεξες να αφοσιωθείς στο 
Taekwondo;
Στα 18 μου με ήθελαν εξολοκλήρου και η κα-
θηγήτρια του μπαλέτου μου αλλά και ο καθηγη-
τής του Τaekwondo. Έπρεπε να διαλέξω με τι 
να ασχοληθώ. Διάλεξα το Taekwondo επειδή 
είχα περισσότερα ωφελήματα και σε θέμα χρη-
ματικών επάθλων, καθώς πέρασα πανεπιστήμιο 
χωρίς να δώσω εισαγωγικές εξετάσεις. Είναι 
ολυμπιακό άθλημα που αναγνωρίζεται και σε 
πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Τι ακριβώς σπουδάζεις στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου;
Διοίκηση επιχειρήσεων, καμία σχέση με τον 
αθλητισμό.

Ποιος ήταν ο πρώτος σου αγώνας και 
σε ποια ηλικία;
Το 2009 όταν ήμουν 13, πρώτη γυμνασί-
ου προς δευτέρα, καλοκαίρι, Πανευρωπαϊκό 
Cadet. Ήταν το πρώτο μου Πανευρωπαϊκό και 
γενικά οι πρώτοι μου αγώνες στο εξωτερικό, 
γιατί είχα παίξει πρώτα το Παγκύπριο για να 
προκριθώ. Θυμάμαι δεν ήθελαν να πάω, για-
τί ήμουν μικρή και άπειρη, αλλά πήγα και ήρθα 
δεύτερη για κάποιο λόγο. Από εκεί και πέρα 
αρχίσαμε.

Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για την 
πορεία σου στους αγώνες;
Από το 2009 αρχίσαμε να πηγαίνουμε συνέ-
χεια εξωτερικό μαζί με τον αδελφό μου. Ήταν 
πιο εύκολο για εμένα, επειδή είχα κάποιον μαζί 
μου. Οι αγώνες πλέον είναι σχεδόν ένας κάθε 
μήνα, οπόταν ταξίδια πολλά.

Παρατηρήσαμε ότι έχεις πολλές δια-
κρίσεις σε αγώνες εντός και εκτός Κύ-
πρου. Τι έχεις να δηλώσεις για αυτό;
Στην Κύπρο σχεδόν κάθε χρόνο παίρνω το 
Παγκύπριο. Ο πατέρας μου έφυγε για δου-
λειά στο εξωτερικό, λόγω του ότι και εγώ και 
ο αδελφός μου κάναμε πρωταθλητισμό. Στην 
αρχή ήταν αρκετά δύσκολο με το σχολείο, 
γιατί ήμουν μαθήτρια όταν άρχισα να πηγαί-
νω συνέχεια αγώνες. Ήταν αρκετά δύσκολο, 
αλλά επειδή ήμουν στο αθλητικό λύκειο ήταν 
πιο κατανοητό το ότι έλειπα. Πηγαίναμε συνέ-
χεια αγώνες και σιγά σιγά αρχίσαμε να ανεβαί-
νουμε στην κατάταξη. Ταξιδεύαμε συνέχεια για 
αγώνες, γιατί προσπαθούσαμε να προκριθούμε 
για το Ρίο στους Ολυμπιακούς και επειδή στο 
Τaekwondo πρέπει να έχεις κάποια βαθμολο-
γία για να προκριθείς, πηγαίναμε συνέχεια για 
να πάρουμε τη βαθμολογία. Αυτό κάνω τώρα 
και για το Τόκιο.

Άρα στόχος σου είναι οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες. Πόσο κοντά είσαι στον στό-
χο σου;
Περνούν οι πρώτες έξι και είμαι το νούμερο 
εφτά.

 
«ΤΑ ΚΟμΠΟΣΧΟίΝίΑ μΟυ 
ΔΕΝ ΤΑ ΒγΑζω, ΠΑΝΤΑ ΤΑ 
ΕΧω ΠΑΝω μΟυ, ΑΠλΑ 

ΕΠΕίΔή ΕίΝΑί ΕΝΑ ΑΘλήμΑ 
μΕ ΣωμΑΤίΚή ΕΠΑφή ΔΕΝ 
μΠΟΡΕίΣ ΝΑ φΟΡΑΣ ΟυΤΕ 

ΣΤΑυΡΟ ΟυΤΕ ΚΑΤί ΠΑΝω ΣΟυ» 

Το βαρυφορτωμένο σου πρόγραμ-
μα σε βοηθάει να είσαι συνεπής στις 
υποχρεώσεις σου στο πανεπιστήμιο;
Ναι. Τον πρώτο χρόνο έτυχε να πάω τρία 
ταξίδια, δηλαδή ήμουν Βοσνία, έφυγα πήγα 
Ντουμπάι, μετά Τουρκία. Οπόταν έλειπα με-
γάλο χρονικό διάστημα και δεν μπορούσα 
να τα κάνω παράλληλα με το πανεπιστήμιο. 
Παρατήρησα όμως ότι το πανεπιστήμιο τελι-
κά για μένα ήταν μια διέξοδος, κάτι σαν το 
social life μου εκτός της προπόνησης. μετά 
που ξανάρχισα το πανεπιστήμιο πήρα περισ-
σότερα μαθήματα για να μπορέσω να τε-
λειώσω στα 4μιση χρόνια. Παρατήρησα ότι 
ήταν πιο εύκολο για μένα να ανταποκριθώ 
στην πίεση παρά όταν έκανα μόνο προπονή-
σεις. Οπόταν μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα, 
και επειδή είχα από το σχολείο προπονήσεις 
και όλα αυτά μαζί, συνήθισα λίγο, οπόταν το 
να μην έχω πιεσμένο πρόγραμμα είναι λίγο 
εκτός συνήθειας για μένα.

Όταν είσαι στους αγώνες έχεις κάτι 
μαζί σου, σαν φυλακτό, για να σου 
δίνει καλή δύναμη, τύχη;
Τα κομποσχοίνια μου δεν τα βγάζω, πάντα τα 
έχω πάνω μου, απλά επειδή είναι ένα άθλη-
μα με σωματική επαφή δεν μπορείς να φο-
ράς ούτε σταυρό ούτε κάτι πάνω σου. φο-
ράω μόνο το μικρό και το βάζω κάτω από το 
γάντι για να μην το δούνε και να μου πουν να 
το βγάλω, έτυχε όμως φορές που μου είπαν.

Τι θα συμβούλευες τους νέ-
ους που θέλουν να αρχίσουν το 
Taekwondo;
Να αρχίσουν. Θέλει πολλή αντοχή, ψυχο-
λογική παραπάνω. Είναι άθλημα στο οποίο, 
αν πας αγώνες και χάσεις, δεν έχεις δεύτερη 
ευκαιρία. Πρέπει να αποδεχθείς την αποτυ-
χία και να μη σου πάρει χρόνο να το ξεπε-
ράσεις. Να ασχοληθούν με το άθλημα, για-
τί προσφέρει πολλή αυτοπεποίθηση. για τις 
κοπέλες είναι πολύ καλό για να μπορούν να 
προστατεύσουν τον εαυτό τους. Εγώ, για πα-
ράδειγμα, στον δρόμο δεν θα φοβηθώ να 
πάω κάπου μόνη μου. Δηλαδή πήγα Erasmus 
Βέλγιο και όταν τελείωνα την προπόνηση δεν 
φοβόμουν να περπατήσω μόνη μου στους 
δρόμους του Βελγίου. Είναι πολύ καλό και 
σαν γυμναστική, επειδή είσαι όλη την ώρα σε 
κίνηση. Θα ενθάρρυνα οποιοδήποτε άλλο 
παιδί θέλει να ασχοληθεί με το Taekwondo 
να το κάνει.  ok!

 
ΣυΝΕΝΤΕυΞή ΣΤίΣ ΠΕΡΣΕφΟΝή ΔήμήΤΡίΟυ, 

μίΧΑΕλλΑ ΠίΤΣίλλίΔΟυ, ΑΝΔΡΕΑ 
ΧΑΡΑλΑμΠΟυΣ

φωΤΟγΡΑφΟΣ: BAλΕΝΤίΝΟΣ 
ΠΑΠΑΚωΝΣΤΑΝΤίΝΟυ

ΣΤυλίΣΤΡίΑ: MAΡίΑΝΝΑ ΧΑΤζήμήΝΑ
μΑΚίγίΑζ: ΠΟλίΝΑ ΚΑλλΕΝΟυ

ΘΕΡμΕΣ ΕυΧΑΡίΣΤίΕΣ γίΑ ΤήΝ ΠΑΡΑΧωΡήΣή ΤΟυ 
ΧωΡΟυ ΣΤΟ N. NICOLAOU TAEKWONDO
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Την Κυριακή, 20 Οκτωβρίου, μικροί και μεγάλοι έτρεξαν και δι-
ασκέδασαν απολαμβάνοντας την ευκαιρία που τους δόθηκε 
μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των 

Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ «Παιδί, Διατροφή & Υγεία». Παρουσια-
στές και ambassadors του φετινού αγώνα ήταν η Χριστιάνα Αριστο-
τέλους και ο Λούης Πατσαλίδης, ενώ το «παρών» έδωσαν ποδο-
σφαιριστές-μέλη του φιλανθρωπικού συνδέσμου «Γκολ στη Ζωή». 
Τις πρώτες θέσεις στον Ημιμαραθώνιο κατέκτησαν ο Χριστόφορος 
Πρωτοπαπάς στους άνδρες και η Μαρία Γιαβάση στις γυναίκες, 
σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις. Ακολούθως, στις δεύτερες 
θέσεις τερμάτισαν ο Αβραάμης Αβραάμ και η Γιάννα Φυσέντζου, 
ενώ στο βάθρο ανέβηκαν και οι Κωνσταντίνος Μαχαιρίτης και Μα-
ρίνα Στροβολίδου, τερματίζοντας τρίτοι στις κατηγορίες τους. Στη 
συνέχεια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν ο ατομικός και ο 
εταιρικός δρόμος των 5χλμ., όπως επίσης και ο δρόμος 1χλμ. για 
μικρούς και μεγάλους, όπου παιδιά έως 12 χρονών έτρεξαν δω-
ρεάν. Πρώτος στα 5χλμ. στους άντρες ήταν ο Vladimir Turbaevskii, 
ακολούθησε ο Viacheslav Vasilev και στην τρίτη θέση κατετάγη ο 
Soulaimane Aajaj. Στις γυναίκες, στο ψηλότερο βάθρο ανέβηκε η 
Μερόπη Παναγιώτου, στη δεύτερη θέση η Λουΐζα Τσιανάκκα και 
τρίτη η Κωνσταντίνα Χάντζου. Στο Corporate Run, οι νικήτριες ομά-
δες προέκυψαν από το άθροισμα των επιδόσεων των τεσσάρων 
πρώτων δρομέων κάθε ομάδας. Με σειρά τερματισμού, νικήτριες 
ήταν η ομάδα του αθλητικού κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου 
(UCY ATHLETIC CENTER), η ομάδα δρομέων της Τράπεζας Κύπρου 
(Nicosia Region) και η ομάδα «Running Under the Moon». Στο 1Κ 
Fun Run δεν υπήρχε χρονομέτρηση και νικητές ήταν όλα τα παιδιά 
που συμμετείχαν, τα οποία παρέλαβαν δίπλωμα συμμετοχής. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Πρώτος στα 5χλμ. στους άντρες ήταν ο Vladimir 
Turbaevskii, ακολούθησε ο Viacheslav Vasilev και 
στην τρίτη θέση ο Soulaimane Aajaj.

Στις γυναίκες, στο ψηλότερο βάθρο ανέβηκε η Μερόπη Παναγιώτου, στη  
δεύτερη θέση η Λουΐζα Τσιανάκκα και τρίτη  η Κωνσταντίνα Χάντζου.  

ME TEΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 

ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE 

AΘΡΟΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
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CHEESE & WINE NIGHT

ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ CHEESE & WINE 
NIGHT ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 21 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΩΝ
«ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΖΩΗ» ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ 

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ

ΜΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ 
ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ

«ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΖΩH»

Για την ενίσχυση της προσπάθειας του Εθελοντικού - Φιλανθρωπικού Ορ-
γανισμού των Ποδοσφαιριστών, «Γκολ στη Ζωή», διοργανώθηκε ένα ξε-
χωριστό Cheese & Wine Night στο Moon Lounge Bar . Στην εκδήλωση 

παρευρέθησαν εκλεκτοί καλεσμένοι, οι οποίοι για τον σκοπό αυτό γεύθηκαν 
κρασιά με την καθοδήγηση του προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Οινο-
χόων, Γεώργιου Κασσιανού. Εθελοντικά τα κρασιά προσέφεραν οι εταιρείες 
Photos Photiades Group και Vassos Eliades από την ευρύτατη γκάμα τους. Η 
πρόεδρος του Επιτροπής Φίλων «Γκολ στη Ζωή», Ρένα Δημοσθένους, μιλώντας 
στους παρευρισκομένους, εξέφρασε τον θαυμασμό της στους ποδοσφαιρι-
στές οι οποίοι ίδρυσαν έναν φιλανθρωπικό οργανισμό, αξιοποιώντας τέτοιες 
πρωτοβουλίες όπως η φιλανθρωπία, ενώ πρόσθεσε ότι «με αυτές τις πράξεις 
οικοδομούμε κοινωνικό πολιτισμό με πολλά οφέλη στην κοινωνία». ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η Σοφία και ο Κωνσταντίνος Κατιανίδης
Η Στέλλα 
ΧαραλαμπίδουΗ Μία Ηλιάδου και ο Γιώργος Κασσιανός

Η Ρένα Δημοσθένους, μιλώντας για τη βραδιά, 
ευχαρίστησε τους χορηγούς και δήλωσε ότι με αυτές τις 
πράξεις οικοδομούμε κοινωνικό πολιτισμό με πολλά οφέλη 
στην κοινωνία.

Η Στέλλα 
ΧαραλαμπίδουΗ Μία Ηλιάδου και ο Γιώργος Κασσιανός

στην κοινωνία.

ΧαραλαμπίδουΗ Ραμόνα Φίλιπ

Ο Δημήτρης Δημητρίου και 
η Ντίνα Πέγκα Δημητρίου 
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Ο Κύπρος Ηλιάδης και 
ο Ιάκωβος Σταύρου

Η Στέλλα Χριστοφόρου

Η Ελένη και ο Δημήτρης 
Ονουφρίου

Η Ρένα και ο Παναγιώτης 
Δημοσθένους

Η Λίζα Κεμιτζή

Η Πίτσα Ξιουρή

Η Έλενα Φτελέχα

Ο Τάσος Κίσσας

Η Αννίτα Παπουή και ο Μάριος Πελεκάνος 

Ο Αντώνης και η Ρένα Αντωνίου

Ο Δημήτρης Δημητρίου και 
η Ντίνα Πέγκα Δημητρίου 
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ΤΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ST. RAPHAEL ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

ΚΕΠΑΚΥ

ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 10ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ
ΜΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ

Με μεγάλη επιτυχία το ΚΕΠΑΚΥ πραγματοποίησε 
φιλανθρωπικό δείπνο για να γιορτάσει τα 10 χρό-
νια ύπαρξής του την Παρασκευή 4 /10/2019 

στο ξενοδοχείο St. Raphael. Κατά τη διάρκεια της φιλανθρω-
πικής βραδιάς έγινε και η παρουσίαση του επετειακού λευκώ-
ματος του Ιδρύματος, που βρίσκεται σε μορφή ηλεκτρονικού 
βιβλίου στο διαδίκτυο www.sofocleousfoundation.org, και 
πραγματοποιήθηκε η απονομή επιταγής του ποσού των 4.000 
ευρώ στην πρόεδρο του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό, 
κα Τασούλα Γεωργιάδου. Το ποσό θα καλύψει τη μετακόμι-
ση και συντήρηση των μηχανημάτων του Πρότυπου Κέντρου 
Απασχόλησης και Θεραπείας που δημιούργησε το ΚΕΠΑΚΥ 
το 2012. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους ήταν ο δι-
ευθυντής του γραφείου Τύπου του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Βίκτωρας Παπαδόπουλος, η εκπρόσωπος της 
Λατινικής Κοινότητας στη Βουλή Αντωνέλλα Μαντοβάνι, ο 
βουλευτής Άνδρος Καυκαλιάς, ο δημοτικός σύμβουλος Μι-
χάλης Βασιλείου, ο Νεοκλής Συλικιώτης, ο συντονιστής του 
Διαπολιτισμικού Συμβουλίου Λεμεσού Nenad Borganovic, εκ-
πρόσωποι από σχολεία της επαρχίας Λεμεσού, ο πρόεδρος 
του Συμβούλιου Αποδήμων Πελενδρίου και εκπρόσωποι από 
το Πρότυπο Κέντρο Ενηλίκων Λεμεσού Αποστόλος Λουκάς 
και τον Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Λεμεσού. Επίσης, 
στην εκδήλωση παρευρέθηκαν γνωστοί καλλιτέχνες, όπως ο 
Κώστας Βήχας, Φίλιππος Γιαπάνης, Λία Λαπίθη και ο Μιχαήλ 
Ebanoidze. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ο Ανδρέας Σοφοκλέους, η Αννα Κορελίδου, η Χριστίνα Σοφοκλέους, η Άννα Μιχαηλίδου, η Πόπη Μιλτιάδους, η Μάρθα Καρυδά, η Ασουσένα 
Σοφοκλέους και ο Σωκράτης Πουλλής

Ο Misha και η Irina Ebanoizde Η Άννα Μιχαηλίδου
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ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 10ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ
ΜΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ

Ο Ανδρέας Σοφοκλέους, η Αννα Κορελίδου, η Χριστίνα Σοφοκλέους, η Άννα Μιχαηλίδου, η Πόπη Μιλτιάδους, η Μάρθα Καρυδά, η Ασουσένα 
Σοφοκλέους και ο Σωκράτης Πουλλής

Η Μαρίνα Λεωνίδου, η Άντρη Νικολάου, η Ασουσένα Σοφοκλέους,
ο Χρίστος Συλικιώτης, η Έλενα Καραΐσκου, ο Τασος Παντελή, η Χριστίνα 
Αντωνιάδου και η Αγγελίνα Φούρναρη.

Η Πόπη Μιλτιάδου και η Τασούλα 
Γεωργιάδου 

Η Ασουσένα Σοφοκλέους και η Κική Παπαδοπούλου Η Μάρθα Καρυδά και ο Γιώτης Αθανασιάδης

Η Μαρία Γιαπάνη, ο Αλέξης και η Μαρία Τσελεπή,
και ο Φίλιππος Γιαπάνης

Ο Ευαγόρας Λοϊζίδης, ο Νεοκλής Συλικιώτης, ο Σωτήρης 
Πίττας, ο Ανδρέας Σοφοκλέους και ο Γιώργος Γεωργίου
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Ο ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΑΙΝΙΑ 
«ΦΑΡΟΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗ ΦΗΜΗ ΤΟΥ

ΡόμπεΡτ πάτινσόν

«ΛΑΤΡΕΥΩ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΚΑΝΩ
ΩΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον εί-
ναι από τους νεαρούς 
ηθοποιούς, οι οποίοι, 

χωρίς αμφιβολία, γεννήθηκαν με 
«άστρο». Πριν καλά - καλά «πα-
τήσει» τα 22, κέρδισε έναν μικρό 
ρόλο στον «Χάρι Πότερ και το 
Κύπελλο της Φωτιάς», ωστόσο ο 
ρόλος που τον ανέδειξε δεν εί-
ναι άλλος από εκείνον του Έντου-
αρντ Κάλεν στην τριλογία «Λυκό-
φως», πλάι στην Κρίστεν Στιούαρτ 
(με την οποία υπήρξαν ζευγάρι 
και στην πραγματική τους ζωή). 
Εκεί είναι που απέκτησε φανατι-
κούς θαυμαστές και έγινε εξαιρε-
τικά δημοφιλής. O Ρόμπερτ Πά-
τινσον δούλεψε στη συνέχεια με 
τον απαιτητικότερο των σκηνοθε-
τών, τον  Βέρνερ Χέρτσογκ, στην 
ταινία «Η Βασίλισσα της Ερή-
μου». Έπειτα ακολούθησαν το 
«Γέννηση ενός ηγέτη», η «Χαμένη 
Πόλη του Ζ» και η «Μαύρη Τρύ-
πα», μια ταινία επιστημονικής φα-
ντασίας στην οποία συνεργάστη-
κε με την καταξιωμένη ηθοποιό 
Κλερ Ντενί.
Ο Πάτινσον τους τελευταίους 
μήνες έκανε μυστικές συναντή-
σεις με τον Κρίστοφερ Νόλαν 
για να μιλήσουν για τον ρόλο του 
«Μπάτμαν», ενώ παράλληλα ταξί-
δεψε και στις Κάννες για την πα-
γκόσμια πρεμιέρα του «Φάρου» 
(ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί 
αυτό το διάστημα). Την ίδια στιγ-
μή ανακάλυπτε ότι έχει διαρρεύ-
σει το τι έχει ειπωθεί σε αυτές τις 
συναντήσεις. 
Ο ίδιος ο ηθοποιός ανέφερε: 
«Ήταν το μοναδικό κόμικ που διά-
βαζα μικρός. Μου αρέσει πολύ 
το γεγονός ότι δεν έχει υπερδυνά-
μεις. Πίστευα πως λόγω της διαρ-
ροής δεν θα προχωρούσε τελικά 
η συνεργασία. Όλοι στην ομάδα 
μου πανικοβληθήκαμε, εγώ από 
το άγχος μου ήμουν μόνιμα στο 

google και παρακολουθούσα 
την πορεία του νέου, γκούγκλαρα 
συνεχώς τον εαυτό μου. Κάποια 
στιγμή κοίταξα τον διπλανό μου 
και συνειδητοποίησα πως ήταν ο 
Κρίστοφερ ΜακΚουάρι! Δεν εί-
χαμε συστηθεί ως τότε και η πρώ-
τη εικόνα που είχε για μένα ήταν 
με βλέπει να γκουγκλάρω τον 
εαυτό μου. Του εξήγησα την κα-
τάσταση και μου είπε πως και ο 
αυτός θα έκανε ακριβώς το ίδιο 
πράγμα».
Ο γοητευτικός ηθοποιός παραχώ-
ρησε συνέντευξη στο WENN και 
μίλησε για τη «Μαύρη Τρύπα», το 
«Λυκόφως», αλλά και τα ρίσκα 
που παίρνει στη ζωή του.

Ρόμπερτ, έχεις καταφέ-
ρει να πρωταγωνιστήσεις 
σε μεγάλες ταινίες, όπως 
τη «Μαύρη Τρύπα», στην 
οποία γύρισες και μια αξι-
οσημείωτη -θα έλεγα- σκη-
νή, όπου σε δείχνει σε ερω-
τικές περιπτύξεις με τη Γαλ-
λίδα ηθοποιό Τζουλιέτ Μπι-
νός. 
Ναι, βασικά με βίασε! (Γέλιο)

«Ο Φάρος», ο οποίος έχει 
πάρει εγκωμιαστικές κρι-
τικές στις Κάννες, είναι 
μια πολύ σκληρή και συ-
γκλονιστική ταινία από 
μόνη της. Ταινίες όπως 
το «Cronenberg» και το 
«Cosmopolis» προσπα-
θούν να αντισταθμίσουν 
την εικόνα που είχες στο 
«Twilight» (Λυκόφως);
Όχι! Δεν προσπαθώ να είμαι σκό-
πιμα προκλητικός ή να ψάχνω 
για ρόλους μέσα από τους οποί-
ους το κοινό θα «ταρακουνηθεί». 
Αυτό που ψάχνω, βασικά, είναι 
ταινίες προκλητικές, που με κά-
νουν να αισθάνομαι ότι δεν θα 

ξέρω πώς να ενσαρκώσω τον χα-
ρακτήρα που θα υποδυθώ. Δεν 
έχει καμία σχέση με το «Twilight».

Πίστευες ότι μέσα από το 
«Twilight» θα μπορούσες 
να γίνεις ένα από τα μεγα-
λύτερα αστέρια του Χόλι-
γουντ;
Όταν ξεκίνησα το «Twilight», δεν 
ήξερα καν ότι τα βιβλία της Στέ-
φανι Μέγιερ ήταν τόσο επιτυχη-
μένα. Νόμιζα ότι κάνουμε περισ-
σότερο indie ταινία, διότι η σκη-
νοθέτις της ταινίας είχε μόλις 
τελειώσει δύο πολύ καλές ταινίες 
τέχνης, το «Thirteen» και το «Lords 
of Dogtown». Δεν είχα, λοιπόν, 
καμία ιδέα για το προς τα πού 
κατευθυνόμουν. Όταν αρχίσαμε 
να κάνουμε τα γυρίσματα, έμει-
να έκπληκτος από τον κόσμο που 
ζητωκραύγαζε έξω από το σετ και 
περνούσε όλη τη μέρα του εκεί. 
Φαινόταν τελείως σουρεαλιστικό 
για μένα. Ακόμα και τότε δεν επη-
ρεάστηκα. Την πρώτη φορά που 
αντιλήφθηκα ότι εκατομμύρια άν-
θρωποι θα παρακολουθήσουν το 
«Twilight» ήταν στην παγκόσμια 
πρεμιέρα της ταινίας, όταν πήγα 
στο θέατρο με την οικογένεια και 
τους φίλους μου. Υπήρχε μια ανα-
στάτωση. Μου φαινόταν τρελό, 
αλλά με τα χρόνια μαθαίνεις να 
προσαρμόζεσαι. Δεν έχεις άλλη 
επιλογή.

Θεωρείς ότι η φήμη έγινε 
ποτέ ενοχλητική ή κουρα-
στική;
Είναι πραγματικά ένα πρόβλημα 
όταν παρεμβαίνει στη δουλειά 
μου. Υπάρχουν άνθρωποι που 
περιμένουν μπροστά από το ξε-
νοδοχείο μου για να πάρουν αυ-
τόγραφα ή να βγάλουμε selfies 
και έτσι με κάνει να αργοπορώ 
στο σετ ή συνήθως όταν φτάνω, 

κάνω συνεντεύξεις. Αντιλαμβάνο-
μαι, όμως, ότι η προσοχή είναι η 
αντανάκλαση της απίστευτης εκτί-
μησης και της αγάπης που έχουν 
οι άνθρωποι για την τριλογία της 
ταινίας «Twilight». Χωρίς αυτή 
την ταινία πιθανόν να μην έκανα 
ποτέ καριέρα ως ηθοποιός. Θα 
είμαι πάντα ευγνώμων γι' αυτή την 
εμπειρία.

Όλη αυτή η φήμη που πή-
ρες από το «Twilight» θεω-
ρείς ότι είναι μεγάλη πρό-
κληση για σένα; Με την 
έννοια ότι πρέπει να εργα-
στείς σκληρά για να «απο-
δείξεις» ότι μπορείς να τα 
καταφέρεις και σε πολλά 
άλλα διαφορετικά είδη ρό-
λων;
Μάλλον έτσι είναι και πρέπει να 
πω ότι μου αρέσει όλη αυτή η 
πρόκληση. Λατρεύω τη ζωή που 
κάνω ως ηθοποιός -είναι τέλεια 
δουλειά για όποιον έχει την αίσθη-
ση ότι είναι ένα αιώνιο παιδί και δεν 
χρειάζεται να αναλάβει αυτή τη με-
γάλη ευθύνη που έχεις όταν γίνεις 
διάσημος. Είσαι ελεύθερος να κά-
νεις οτιδήποτε! (Γέλια)

Πώς κατάφερες να μείνεις 
τόσο προσγειωμένος;
Δεν έχω ποτέ επιτρέψει στον εαυτό 
μου να πιστέψει ότι όλη η προσοχή 
είναι στραμμένη πάνω μου. Πρέπει 
να διαχωρίσεις την ταυτότητά σου 
από εκείνη της διασημότητας.  

Ας μιλήσουμε για τη νέα 
σου ταινία, τον «Φάρο». 
Πώς ήταν να κάνεις γυρί-
σματα τον χειμώνα μέσα σε 
κρύο νερό, στην απομακρυ-
σμένη παράκτια περιοχή, 
Νέα Σκωτία, του Καναδά;
Ήταν πραγματικά τρελό. Ποτέ δεν 
ένιωσα τόσο κρύο στη ζωή μου. Ο 



36

κρύος καιρός σε συνδυασμό με τον άνεμο 
επηρέασαν πραγματικά το γύρισμα. Τουλά-
χιστον πέντε φορές, καθώς κάναμε τα γυρί-
σματα, βιώσαμε απίστευτες καταιγίδες. Ο 
καιρός στη Νέα Σκωτία είναι το πιο υπερ-
βολικό πράγμα που έχεις δει ποτέ! Σχεδόν 
κάθε μέρα είναι και μια άλλη εποχή. Μπο-
ρεί να είναι ζέστη και να είσαι έξω να κά-
νεις ηλιοθεραπεία και 5 λεπτά αργότερα 
μπορεί να αρχίσει να χιονίζει. Αυτό είναι δι-
ασκεδαστικό!

Πώς θα περιέγραφες τον ρόλο σου 
στην ταινία;
Υποδύομαι τον ξυλοκόπο, ο οποίος δουλεύ-
ει στο νησί, Νέα Σκωτία, κυριολεκτικά στη 
μέση του πουθενά. Ο χαρακτήρας που εν-
σαρκώνω προσπαθεί να ξεφύγει από το πα-
ρελθόν του, ενώ συνάμα είναι και αινιγμα-
τικός. Πάντα μου άρεσαν αυτά τα είδη ρό-
λων, όπου δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ταυ-
τότητα του πρωταγωνιστή, ακόμα και μετά 
το τέλος της ταινίας. 

Ποια ήταν η χειρότερη ανάμνηση 
που έχεις κάνει κατά τη διάρκεια 
των γυρισμάτων, κάτω από αυτές 
τις καιρικές συνθήκες; 
Όταν περπατούσα κατά μήκος της όχθης 
της θάλασσας. Είναι μεγάλη η απόσταση 
που έπρεπε να διανύσω φορώντας τη στολή 
μου και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοού-
σαν. Δεν είναι καθόλου ωραίο να είσαι σε 
αυτή την κατάσταση και να βλέπεις το συ-
νεργείο να φοράει πουλόβερ και καπέλα!

Μου φαίνεται ότι είσαι το είδος του 
ανθρώπου που ρισκάρει στη δου-
λειά του.
Μιας και έχω βιώσει τη διασημότητα και 
την εμπορική επιτυχία, την οποία πολύ λί-
γοι ηθοποιοί μπορούν να χαρούν, ήθελα 
να είμαι σε θέση που να μπορώ να παίρ-
νω ρίσκα. Όπως όταν έπαιξα στη «Μαύρη 
Τρύπα». Ήξερα ότι θα ήταν μια αμφιλεγό-
μενη ταινία (αφήνει υπόνοιες για αιμομιξία). 
Τώρα θα ήθελα να παίξω σε μια ταινία για 
κάποιον χορευτή. Μπορώ να σου πω, από 
τώρα, ότι ο ατζέντης μου θα μου πει «Γιατί 
θέλεις να υποδυθείς τον Ρούντολφ Νουρέ-
γιεφ; Ρόμπερτ, είσαι ο τελευταίος άνθρωπος 
στη γη που πρέπει να υποδυθεί τον μεγαλύ-
τερο χορευτή μπαλέτου όλων των εποχών». 
Η απάντησή μου θα ήταν η εξής: «Δώσε 
μου εννέα μήνες για να κάνω εξάσκηση το 
grand jeté μου και μετά μπορείς να με απο-
σύρεις!» (Γέλια). Η ιδέα του να αναλάβω 
έναν ρόλο που φαινομενικά φαντάζει ουτο-
πία, όπως αυτόν του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, 
είναι κάτι που με εξιτάρει!  ok!

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: WENN.com
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Η έκθεση, που βρίσκεται στην γκαλερί Gagosian στο Παρίσι, εγκαινιάστη-
κε τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου, και ο καλλιτέχνης Ουρς Φίσερ δημιούρ-
γησε ένα μνημειώδες κέρινο γλυπτό, με τον γνωστό ηθοποιό να είναι 

μαζί με τους γονείς του Τζoρτζ Ντι Κάπριο και Ίρμελιν Ιντερμπίρκεν. Το τεράστι-
ων διαστάσεων έργο, που κατασκευάστηκε σε χυτήριο στην Ελβετία, αποτελείται 
από διπλό πορτρέτο του Αμερικανού ηθοποιού. Το ένα τον απεικονίζει να μιλάει 
στον πατέρα του, ο οποίος στέκεται ξεχωριστά, και στο άλλο -το οποίο συνδέ-
εται με το πρώτο σαν σιαμαίος δίδυμος- ο πατέρας Τζορτζ χειρονομεί καθώς 
συνομιλεί με τον γιο του, ενώ η μητέρα Ιρμελίν βάζει τον Λεονάρτνο -Λίο- στην 
αγκαλιά της. Στο έργο, σε διακριτική απόχρωση του λευκού και απαλού ροζ δό-
θηκε ιδιαίτερη έμφαση στις πτυχώσεις στα ρούχα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο 
και των γονιών του. Ο γεννημένος στην Ελβετία με έδρα τη Νέα Υόρκη καλλιτέ-
χνης όχι μόνο ονόμασε την έκθεση «Leo», αλλά στα εγκαίνιά της άναψε το γλυ-
πτό από κερί ξεκινώντας από το φιτίλι στο κεφάλι του Λίο. Να σημειωθεί ότι ο 
γνωστός ηθοποιός δεν είναι ο πρώτος διάσημος που ο Φίσερ μεταμορφώνει 
σε τεράστιο γλυπτό. Το 2017 δημιούργησε γλυπτό του ειδώλου της ποπ, Κέιτι 
Πέρι και καλούσε το κοινό να το καλύψει με εύπλαστο πηλό σε διάφορα χρώ-
ματα. Ο Ελβετός καλλιτέχνης αποφάσισε να απεικονίσει τον ηθοποιό και ακτιβι-
στή για την προστασία του περιβάλλοντος με τους γονείς του, οι οποίοι χώρισαν 
έναν χρόνο μετά τη γέννησή του και δημιούργησε ένα «οικογενειακό πορτρέτο», 
για να δείξει μια πιο προσωπική πλευρά του αστέρα του Χόλιγουντ. Αφού έπεισε 
τη μητέρα, τον πατέρα και τον γιο να συναντηθούν όλοι ένα απόγευμα στο Λος 
Άντζελες, ο Φίσερ χρησιμοποίησε έναν οπτικό σαρωτή για να καταγράψει την 
αλληλεπίδρασή τους. ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

 

ΛΕΟΝΑΡNΤΟ ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΓΙΝΕ ΚΕΡΙΝΟ ΓΛΥΠΤΟ

ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΛΥΠΤΟ 
ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣE 
ΓΚΑΛΕΡΙ ΠΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ 
ΠΑΡΙΣΙ. ΤΟ ΚΕΡΙΝΟ ΟΜΟΙΩΜΑ ΤΟΥ 

ΑΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΚΕ 
Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΟΥΡΣ ΦΙΣΕΡ

Το «οικογενειακό πορτρέτο» που έφτιαξε ο καλλιτέχνης δείχνει μιαν άλλη 
πλευρά του γνωστού ηθοποιού.

Ο διάσημος ηθοποιός είναι ακτιβιστής και λάτρης
του περιβάλλοντος
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Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΜΠΡΙΖΙΤ ΜΑΚΡΟΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ 
ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΕΝΑ 

ΝΕΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ

MΠΡΙΖΙΤ ΜΑΚΡΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ 

Από το τέλος του Αυγούστου ήταν γνω-
στό ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας 
Μπριζίτ Μακρόν θα επιστρέψει στη 

διδασκαλία. Η πρώην, λοιπόν, καθηγήτρια φι-
λολογίας διδάσκει λογοτεχνία σε ανέργους 
στο Clichy-Sous-Bois, μια περιοχή της γαλλι-
κής πρωτεύουσας που έγινε γνωστή όταν απο-
τέλεσε την αφετηρία για τις ταραχές που ξέ-
σπασαν το 2005. Εκτός αυτού, πρόσφατα η 
σύζυγος του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ 
Μακρόν πρόσφερε την εμπειρία της κατά την 
επίσκεψή της σε ένα σχολείο του Παρισιού, 
υποστηρίζοντας με αυτήν την πράξη της φιλαν-
θρωπικό ίδρυμα. Παράλληλα, όπως είναι γνω-
στό, η Πρώτη Κυρία θα παραδίδει περιστασι-
ακά μαθήματα Γαλλικών στις νέες εγκαταστά-
σεις στο Κλισί-σου-Μπουά στο διαμέρισμα 
Σαν Σεν Ντενί, σε ένα νέο ίδρυμα, το οποίο 
θα βοηθάει ενήλικες χωρίς επίσημα προσό-
ντα. Στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας θα φοι-
τούν ενήλικες από 25 έως 30 ετών και είναι 
ένα πρόγραμμα που εμπνεύστηκε η Μπριζίτ 
Μακρόν και χρηματοδοτείται από την εταιρεία 
προϊόντων πολυτελείας LVMH. Η νέα εγκατά-
σταση εκπαίδευσης θα δέχεται 50 μαθητές 

από την πόλη και θα τους προσφέρει μαθήμα-
τα εννέα μηνών στα Μαθηματικά, τα Αγγλικά, 
τα Γαλλικά και την Ιστορία. Να θυμίσουμε ότι 
η Μπριζίτ Μακρόν είχε αφήσει την καριέρα 
της αφού προηγουμένως δίδασκε σε λύκεια 
στην Αμιένς και το Παρίσι. Όταν γνώρισε τον 
Πρόεδρο της Γαλλίας στο ιδιωτικό γυμνάσιο 
Ιησουιτών, όπου εργαζόταν ως δασκάλα λο-
γοτεχνίας και θεάτρου, η 39χρονη τότε Μπρι-
ζίτ ήταν παντρεμένη με τον τραπεζίτη Αντρέ 
Λουί Οζιέρ, με τον οποίο έχει τρία παιδιά. Φέ-
ρεται ότι ήταν η πιο δημοφιλής δασκάλα στο 
σχολείο. Ο νεαρός τότε Πρόεδρος δεν ήταν 
μαθητής της μελλοντικής γυναίκας του στο 
μάθημα των Γαλλικών, αλλά στο μάθημα Θεά-
τρου. Μετά από μία παράνομη σχέση και ένα 
διαζύγιο, αγνοώντας τη διαφορά ηλικίας, το 
ζευγάρι παντρεύτηκε το 2007, όταν εκείνος 
ήταν 29 ετών και εκείνη 54. Μετά τον γάμο, 
το ζευγάρι μετακόμισε στο Παρίσι για τη στή-
ριξη της εκρηκτικής πολιτικής καριέρας του 
Μακρόν. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ 

Πριν γνωρίσει τον Γάλλο Πρόεδρο η Μπριζίτ 
Μακρόν είχε αφήσει την καριέρα της, αφού 
προηγουμένως δίδασκε σε λύκεια στην 
Αμιένς και το Παρίσι.

Εγκάρδια ήταν η συμμετοχή των παιδιών όταν είδαν
ότι καθηγήτριά τους θα ήταν η Μπριζίτ Μακρόν.

Στα παλιά της λημέρια επέστρεψε η Πρώτη Κυρία
της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.
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«Ο Τζίμί ΤσΟυ, ωσ 
σχεδίασΤήσ, πΟΤε 

δεν συμβίβαζεΤαί με 
Τήν ανεσή καί Τήν 

κΟμψΟΤήΤα ενΟσ σχεδίΟυ. 
ωσ πρΟσωπίκΟΤήΤα είναί 
ενα πΟλυ ενδίαφερΟν 

πρΟσωπΟ, μεσα καί εξω.» 
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«Θα τοποΘετήσουμε τή βιομήχανια τήσ μοδασ 
τήσ Κυπρου στον παγΚοσμιο χαρτή»

ΝτόΝτι ΜόχάΜάΝτ

«ή συνεργασια μου με τον τΖιμι 
τσου, το μεγαΛυτερο επιτευγμα μου»

Η θρυλική ντίβα του αμερικανικού κινημα-
τογράφου, Μέριλιν Μονρόε, είχε πει 
κάποτε ότι «εάν δώσεις σε ένα κορίτσι 

το σωστό ζευγάρι παπούτσια, θα κατακτήσει τον 
κόσμο». Σε αυτό φαίνεται ότι έδωσε σάρκα και 
οστά ο διάσημος Μαλαισιανός σχεδιαστής μό-
δας, Τζίμι Τσου, τον οποίο λατρεύουν εκατομμύ-
ρια γυναίκες, μιας και έχει καταφέρει να κτίσει 
μια αυτοκρατορία από παπούτσια και όχι μόνο! 
Συνοδοιπόρος σε όλο αυτό το «ταξίδι» μόδας 
είναι ο επιστήθιος φίλος και συνεργάτης του, 
Ντόντι Μοχάμαντ, ο οποίος βρέθηκε στο νησί 
μας με σκοπό να επενδύσει στον θαυμαστό κό-
σμο της μόδας.
Με αφορμή την επίσκεψή του στην Κύπρο, 
αδράξαμε την ευκαιρία για να τον συναντήσου-
με από κοντά και να μας μιλήσει -αποκλειστικά- 
για την επί χρόνια συνεργασία του με τον Τζίμι 
Τσου, αλλά και για το πώς σκοπεύει να κινηθεί 
-επαγγελματικά- στο νησί μας!

Τι σε έκανε να έρθεις στην Κύπρο από 
τόσο μακριά;
Oυσιαστικά, ήρθα για να εξερευνήσω από κο-
ντά τα «θαύματα» του νησιού της Αφροδίτης και 
συνάμα να εξετάσω την πιθανότητα να επενδύ-
σω εδώ.

Υπάρχει, δηλαδή, η πιθανότητα να 
επενδύσεις στον κόσμο της μόδας του 
νησιού και να συνεργαστείς με την το-
πική κυβέρνηση;
Σαφώς. Η Κύπρος είναι ένα νησί το οποίο έχει 
πολλές ευκαιρίες και πραγματικά έχει τόσα πολ-
λά να μοιραστεί με τον κόσμο.

Ποια είναι η άποψή σου για τη βιομη-
χανία της μόδας στην Κύπρο; Υπάρχει 
κάτι που πιστεύεις ότι πρέπει να βελτι-
ωθεί;
Για να είμαι ειλικρινής, στην Κύπρο έχετε σπου-
δαία ταλέντα στον χώρο της μόδας και ο κό-
σμος -εκτός συνόρων- πρέπει να τα δει και να τα 
γνωρίσει. Ο τρόπος για να βελτιωθεί η βιομηχα-
νία της μόδας της Κύπρου είναι να κοιτάξετε -εις 
βάθος- τα μειονεκτήματα και τα προτερήματα 
τού εν λόγω τομέα.

Άνθρωποι από όλο τον κόσμο είναι 
«ερωτευμένοι» με τα παπούτσια του 
Τζίμι Τσου. Ποιο είναι το «συστατικό» 

που τους έκανε να αγοράζουν αυτό το 
θρυλικό brand;
Ο Τζίμι Τσου, ως σχεδιαστής, ποτέ δεν συμβι-
βάζεται με την άνεση και την κομψότητα ενός 
σχεδίου. Ως προσωπικότητα είναι ένα πολύ εν-
διαφέρον πρόσωπο, μέσα και έξω. Ο καθένας 
θα μπορούσε να σχεδιάσει και να κάνει ωραία 
παπούτσια, αλλά τα παπούτσια που έχουν σχε-
διαστεί από έναν πραγματικό καλλιτέχνη/δημι-
ουργό έχουν μιαν αύρα που τα κάνει να «ζωντα-
νεύουν». Αυτό είναι δύσκολο να εξηγηθεί, αλλά 
αυτό είναι για μένα o παράγοντας Χ!

Ποιο είναι το καλύτερο πράγμα από τη 
συνεργασία σου με τον θρυλικό σχε-
διαστή; Πόσο ευγνώμων είσαι γι' αυτή 
την ευκαιρία που σου δόθηκε;
Ο (καθηγητής) Tζίμι Τσου είναι το είδος του ατό-
μου που σχετίζεται με όλους πνευματικά. Είναι 
ένας πολύ «καθαρός» άνθρωπος. Στη δουλειά 
δεν σου φέρεται ως υπάλληλος αλλά ως μέλος 
της οικογένειάς του. Μάλιστα, όταν επικρατεί 
αναβρασμός, θα φτιάξει τσάι για όλους! Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο εξακολουθούμε να 
συνεργαζόμαστε ακόμα και μετά από 20 -πε-
ρίπου- χρόνια. Παρόλο που θα μπορούσε να 
θεωρηθεί «βασιλιάς της μόδας», αφού οι γυναί-
κες σε όλο τον κόσμο λατρεύουν τα παπούτσια 
του, έχει μια προσωπικότητα που δεν σκέφτεται 
μόνο τον εαυτό του. Με ενθαρρύνει πάντα να 
χτίζω κάτι για το μέλλον μου και με υποστηρίζει 
ακόμη και στη μουσική μου καριέρα.

Πώς θα περιέγραφες αυτόν τον εξαι-
ρετικά εκπληκτικό σχεδιαστή μόδας, 
που πολλές γυναίκες έχουν πάθει εμ-
μονή μαζί του;
Θα τον περιέγραφα ως έναν πραγματικό καλλι-
τέχνη, εξαιρετικά ταλαντούχο και πολύ δοτικό.

Υπάρχει κάτι επαναστατικό που πρό-
κειται να δημιουργήσεις σύντομα;
Ναι! Θα τοποθετήσουμε τη βιομηχανία της μό-
δας της Κύπρου στον παγκόσμιο χάρτη. Μαζί 
με τους Κύπριους συνεργάτες μας και τους συ-
νεργάτες μας στο Λονδίνο, Denis Ingoldsby και 
Jill Sinclair, προσπαθούμε να «χαράξουμε» τη 
σωστή ιστορία μόδας για την Κύπρο. Αυτή την 
ιστορία δηλαδή που θα επιστήσει την προσοχή 
του κόσμου στην Κύπρο, προωθώντας το ταλέ-
ντο των Κυπρίων που ασχολούνται με τη μόδα, 

κάνοντας το νησί της Αφροδίτης παγκόσμιο 
προορισμό λιανικού εμπορίου.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγ-
μα της καριέρας σου και τι ευκαιρίες 
έχεις χάσει, για τις οποίες μετανιώ-
νεις;
Το γεγονός ότι συνάντησα τον Τζίμι Τσου και 
έγινα ενεργό μέλος στην ομάδα του, θεωρώ ότι 
είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα, αλλά συνάμα 
το πιο ενδιαφέρον πράγμα που μου έχει συμ-
βεί στην εκάστοτε καριέρα μου. Άλλαξε τη ζωή 
μου. Ποτέ δεν θα μετανιώσω που εγκατέλειψα 
τις σπουδές μου στον κλάδο της Μηχανικής 
Επιστήμης, σε Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, για 
να ασχοληθώ με τον χώρο της μόδας. Ήταν 
η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ στη ζωή 
μου!

Πώς μπορεί κάποιος που δεν έχει 
υπόβαθρο στη μόδα να ασχοληθεί με 
αυτή και να κάνει τη δική του επιχεί-
ρηση;
Πιστεύω ότι όλα είναι δυνατά. Με θετική σκέ-
ψη, απόλυτη αποφασιστικότητα και σκληρή 
δουλειά!

Ποιο τρεντ της εποχής θεωρείς ότι δεν 
έχει και ιδιαίτερη αξία;
Τα διάφανα ρούχα (see-through). Πιστεύω ότι 
πρέπει να υπάρχει κάποια ευπρέπεια όσον 
αφορά τη μόδα και το ατομικό στυλ.

Ποιον προσωπικό κανόνα δεν «σπά-
ζεις» ποτέ;
Το να είμαι Άνθρωπος πάνω απ' όλα. Έχω σπά-
σει αρκετούς κανόνες, αλλά προσπαθώ να μην 
πηγαίνω ενάντια στη διαίσθησή μου.

Πολλοί άνθρωποι είναι περίεργοι για 
το πώς είναι να «μπαίνεις» στα «πα-
πούτσια κάποιου άλλου». Ποια είναι η 
άποψή σου;
Πιστεύω ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό. Αν 
επικεντρωθούμε στη μοναδικότητά μας και την 
«αγκαλιάσουμε», θα συμβούν θαύματα γύρω 
μας και ποτέ δεν θα ασχοληθούμε με το τι βιώ-
νει κάποιος.   ok!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

«Ο ΤζΙΜΙ ΤΣΟΥ, ΩΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ, ΠΟΤΕ 

ΔΕΝ ΣΥΜβΙβΑζΕΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΟΜψΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. 
ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕξΩ.» 
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Λίγο τα μαΛΛία σου που 
αρχίσαν να φρίζαρουν 
με την υγρασία, Λίγο το 
δερμα σου που θεΛεί 
εξτρα Λαμψη, αΛΛα καί 
το μακίγίαζ σου που ανα-
ζητα νεεσ αποχρώσείσ… 
εμείσ επίΛεξαμε ο,τί θα 
ανανεώσεί το νεσεσερ 
σου κί εσυ βαζείσ τίσ 
προτεραίοτητεσ. 

το μακίγίαζ τησ νεασ σε-
ζον θεΛεί νεα χρώματα 
καί νεεσ υφεσ. εμείσ σου 
προτείνουμε ο,τί νεοτε-
ρο ηρθε στην αντίΛηψη 
μασ κί εσυ επίΛεγείσ 
ο,τί σου κανεί… κΛίκ!

νεα 
χρώματα, 
νεεσ υφεσ

Ombre Première Top Coat, από τη 
συλλογή Noir et Blanc, Chanel, με πλούσια 
αλλά λεπτή λάμψη, ένα λαμπερό εξωτερικό 
στρώμα που θα χτιστεί πάνω στις αντίθετες υφές 
και τα χρώματα. το Pénombre είναι ένα φωτεινό 

μαύρο με αντανακλάσεις 
χρυσού, ενώ το Carte 
Blanche είναι λευκό με 
ασημένια λάμψη.

Couture Drama, Bobbi 
Brown, limited edition 
παλέτα ματιών, χαρίζει στο 
στυλ σου μια λαμπερή 
διάσταση μέσα από μια 
συλλογή 10 too-hot-right-
now αποχρώσεων και 
σκιών υψηλής απόδοσης.

SEQUIN CRUSH, Y.S.L., 
μονές μεταλλικές σκιές, που 
δημιουργούν αντανακλάσεις 
και τραβούν τα βλέμματα. θα 
τις βρεις σε δύο νέες υφές και 
επτά νέες αποχρώσεις.

Rouge 
Blush, Dior, 
μια πινελιά 
χρώματος, 
που τονίζει τα 
ζυγωματικά και 
χαρίζει χρώμα 
με την κόκκινη 
απόχρωση 
Confident 
(νο783) 
και την καφέ 
Independent 
(νο823).

PhotoReady 
Candid™ Anti-
Pollution Setting 
Powder, Revlon, 
ανάλαφρη loose 
setting powder 
σχεδιασμένη για να 
φιξάρει το μακιγιάζ 
και να προστατεύει 
το δέρμα από 
τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος. 

Joli Blush, Clarins, μακράς 
διάρκειας ρουζ, με χρωστικές με 
έντονη διορθωτική δύναμη, τονίζει 
τα μάγουλα με μόνο ένα πέρασμα 
και σου επιτρέπει να προσαρμόσεις 
την ένταση του χρώματος όπως 
επιθυμείς. θα το βρεις σε 6 
αποχρώσεις.

ζυγωματικά και 

Pattern Warm Blush, από τη νέα 
κολεξιόν του Diego dalla Palma, 
ρουζ για τα μάγουλα σε έντονη και 
ζεστή μοβ-ροζέ απόχρωση.

Even Better Re-
fresh™ Hydrating 
and Repairing 
Makeup, Clin-
ique, νέο foundation 
υψηλής κάλυψης που 
προσφέρει ανάλαφρη 
ενυδάτωση, «γεμίζει» 
την επιδερμίδα, ενώ 
βελτιώνει ενεργά 
την απαλότητα, την 
υφή και τον τόνο για 
μια πιο νεανική όψη. 
ίδανικό για σένα 
που έχεις πολύ ξηρή 
ή ξηρή έως μικτή 
επιδερμίδα.
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BEAUTYshopping

Λίγο τα μαΛΛία σου που 
αρχίσαν να φρίζαρουν 
με την υγρασία, Λίγο το 
δερμα σου που θεΛεί 
εξτρα Λαμψη, αΛΛα καί 
το μακίγίαζ σου που ανα-
ζητα νεεσ αποχρώσείσ… 
εμείσ επίΛεξαμε ο,τί θα 
ανανεώσεί το νεσεσερ 
σου κί εσυ βαζείσ τίσ 
προτεραίοτητεσ. 

ανανεώση 
τώρα… Anti Frizz Hair Cleanser 

και Anti Frizz Hair Mask, 
από τη σειρά EKSPERIENCE, 
της Revlon Professional. κα-
θαριστικό σαμπουάν κατά 
του φριζαρίσματος, με μαλα-
κτικά συστατικά για ήπιο κα-
θαρισμό και προστασία από 
τον στατικό ηλεκτρισμό. η 
ενυδατική μάσκα τιθασεύει 
τα σγουρά μαλλιά και εξαλεί-
φει το φριζάρισμα.

Anti Frizz Hair Cleanser 
και Anti Frizz Hair Mask,και Anti Frizz Hair Mask,
από τη σειρά EKSPERIENCE, 
της Revlon Professional. 
θαριστικό σαμπουάν κατά 
του φριζαρίσματος, με μαλα
κτικά συστατικά για ήπιο κα
θαρισμό και προστασία από 
τον στατικό ηλεκτρισμό. 

Anti Frizz Hair Cleanser 
και Anti Frizz Hair Mask,

Pure Vitamin C10, La Roche Posay, αντι-
οξειδωτικός, αντιρυτιδικός, αναζωογονητικός 
ορός λάμψης. εμπλουτισμένος με 10% βιταμί-
νη C, η οποία ενεργοποιεί την παραγωγή κολλα-
γόνου, μειώνει τη παραγωγή ελευθέρων ριζών, 
μειώνει ρυτίδες και λεπτές γραμμές.

Mattifying Day Cream,
από τη σειρά Abeille Royale, 
Guerlain, κρέμα ημέρας για 
φροντίδα του δέρματος που αντι-
στέκεται στο πέρασμα του χρό-
νου, ειδικά σχεδιασμένη για λιπα-
ρό/μεικτό δέρμα, στοχεύοντας 
παράλληλα στις ατέλειες.

Love Me Lipstick, M.A.C., 
νέα σειρά κραγιόν, με σύνθεση 
εμπλουτισμένη με έλαιο argan 
και εκχύλισμα από Lychee, που 
χαρίζει έντονο χρώμα και ενυ-
δάτωση που διαρκεί όλη μέρα. 
θα τα βρεις σε 24 νέες απο-
χρώσεις.

Warm Tone 
Eyeshadow palette, 
Diego dalla Palma, πα-
λέτα σκιών από τη νέα κο-
λεξιόν, με πρωταγωνιστές 
τα ζεστά χρώματα, που 
αγκαλιάζουν τα μάτια και 
δίνουν ένα ντίσκο αέρα 
στον φετινό φθινόπωρο/
χειμώνα.

Κρέμα Ημέρας + Serum, από τη 
συλλογή Καστανιά Αρκαδική, 
Korres, ο απόλυτος συνδυασμός για 
επανόρθωση ρυτίδων και σύσφιγξη της 
επιδερμίδας. εμπλουτισμένη με το και-
νοτόμο μόριο Active HALupeol™ και 
εκχύλισμα καστανιάς αρκαδικής, προ-
στατεύει βασικά δομικά συστατικά του 
δέρματος, όπως κολλαγόνο και γλυκο-
πρωτεΐνες, ενισχύοντας τη συνοχή, τη 
σφριγηλότητα και τη νεανικότητα της 
επιδερμίδας.

Vita-Peptide Eye Gel, 
από τη σειρά Youth 
EssentiA®, Environ, επιστη-
μονικά προηγμένο τζελ μα-
τιών, με βιταμίνες, αντιοξειδω-
τικά και πεπτίδια. καταπολεμά 
τις περιβαλλοντικές επιθέσεις 
και τη γήρανση στην περιοχή 
των ματιών. ενισχύει τη διαδι-
κασία σχηματισμού κολλα-
γόνου και ελαστίνης και ενι-
σχύει την ενυδάτωση και τη 
βελτίωση της εμφάνισης των 
λεπτών ρυτίδων.

Eva Belle 
Detox Booster, 
Intermed, με εκ-
χύλισμα Ginko 
Biloba, πράσινο 
τσάι και Potentilla 
Erecta, αποτοξινώ-
νει και αναζωογονεί 
την ταλαιπωρημένη 
επιδερμίδα, επανα-
φέροντας τη λάμ-
ψη της.



style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

instagram:mariannahadjimina

insta-tip

46

Casual
autumn
Casual looks για ένα ανέτο 
και στιλατο φθινοπωρο!

Chunky trainers 
για άνετα stylish outfits! 

(Liu JO)
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Jacket 
Oasis €59, 

DeBenhaMs.

Backpack 
Superdry 
€62.50, 

DeBenhaMs.

Γυαλιά ηλίου, 
tODs.

Light jacket,
tOMMy hiLFiGer.

T-shirt,
arMani eXChanGe.

Φούτερ €15.99, 
straDiVarius.

Jeans,
tOMMy 

hiLFiGer.

Trainers, 
straDiVarius.

Bumbag Superdry €31.50, 
DeBenhaMs.
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PB

ADVERTORIAL

ΕλΕυθΕρία.
Μία λΕξη που προσδίορίζΕί 
τον Yves saint Laurent.
παντα στα ακρα. πΕίραΜατίζΕταί. 
ξΕπΕρνα τα ορία.

LiBre.
ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΛΕΞΗ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.
«ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ 2019, ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ. ΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ 
ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ».

DUA LIPA

αΦησΕ ΕλΕυθΕρη 
τη ΦΩτία που 
καίΕί ΜΕσα σου
Τη δεκαετία του '60, 
μετατρέπει το σμόκιν σε 
ένα προκλητικό, βραδινό 
γυναικείο ένδυμα. 
Ενισχύει τη δύναμη της 
εντυπωσιακής θηλυκότητας 
με μίνι φούστες, που 
δεν σχεδιάζονται για να 
προκαλούν, αλλά για να 
σου επιτρέπουν να κινείσαι 
ελεύθερα. Άλλωστε έχεις 
να πας σε πολλά μέρη. Να 
βιώσεις συναισθήματα. 
Είσαι εδώ, για να ζήσεις τη 
ζωή σου. Για τις σύγχρονες 
γυναίκες, η ελευθερία είναι 
η απόλυτη πολυτέλεια. 
Μετά από πολυετή αγώνα 
για τη χειραφέτηση ή την 
επιτυχία, σήμερα η ελευθερία 
αποτελεί στάση ζωής. Είναι 
ένας τρόπος να παίζεις με 
τους δικούς σου κανόνες. 
Για να είσαι πιστή στον εαυτό 
σου. Χωρίς συμβιβασμούς. 
Χωρίς αντιφάσεις. Επειδή 

μπορείς να είσαι δυναμική 
και, ταυτόχρονα, εξαιρετικά 
θηλυκή. Λάτρης της 
πολυτέλειας και, ταυτόχρονα, 
σε επαφή με τη φύση. 
Απόλυτα cool και άκρως 
φλογερή, να καθοδηγείσαι 
από τη φωτιά που καίει μέσα 
σου και να απολαμβάνεις 
όλες τις πτυχές της ζωής… 
Να φωνάζεις, όποτε 
το αισθάνεσαι. Και να 
χαλαρώνεις, όποτε θέλεις. 
Σήμερα, η ελευθερία αποκτά 
το δικό της εμβληματικό 
άρωμα. Ένα νέο, σέξι και 
μοντέρνο λουλουδάτο 
άρωμα. Μεγάλωσε μεταξύ 
Γαλλίας και Μαρόκου. 
Σχεδιάστηκε μεταξύ 
Παρισιού και Νέας Υόρκης. 
Κινείται στα όρια μεταξύ 
ανδρικού και γυναικείου… 
Και είναι το πιο hot 
λανσάρισμα της χρονιάς.
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ΚλασιΚα αγαπημένα
Basic Κομματια τησ γΚαρνταρομπασ 
δημιουργουν ΚλασιΚα μαυροασπρα συνολα!

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
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shoppingshopping

Μπλούζα, TOMMY 
HILFIGER x ZENDAYA.

Φούστα €25.99, 
STRADIVARIUS.

Γόβα, 
ALDO.

Φόρεμα, 
ARMANI 

EXCHANGE.

Ζιβάγκο, 
TERRANOVA.

Κολιέ,
FOLLI 

FOLLIE.

Mπλούζα,
TOMMY HILFIGER

x ZENDAYA

Tσάντα, 
ALDO.

Blazer, 
TERRANOVA.

Σκουλαρίκια,
FOLLI FOLLIE.
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Φθινοπωρινο 
σαΦαρι
Το χακι συνανΤα Το animal print
σε Φθινοπωρινα ασΤικα σαΦαρι!

1. 
2. 
3. 

4. 5. 6. 
7. 
8. 
9. 

10.

Φθινοπωρινο

ρι!

Παντελόνι 
Diesel €120, 

DEBENHAMS.

Παντελόνι €42, 
WALLIS.

Γυαλιά ηλίου, 
GANT.

Trench coat, 
MARKS&SPENCER.

Φούστα,
PIAZZA ITALIA.

Headband, 
ACCESSORIZE.

Φόρεμα, 
MANGO.

Μπλούζα Oasis €47, 
DEBENHAMS.

Πλεκτό, 
MANGO.
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ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ -
ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ

ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
Ο Φοίβος Δεληβοριάς με ειδική 

καλεσμένη τη Ρένα Μόρφη (Σούλη 
Ανατολή) θα πραγματοποιήσει μια 

μοναδική ζωντανή εμφάνιση την Τετάρτη 
30 Οκτωβρίου στο Vinylio στη Λεμεσό και 
την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου στη Μουσική 
Σκηνή Red στη Λευκωσία. Ώρα έναρξης: 

21:00. Τιμή: €30. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 99300430 

και 99059257.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ένας από τους πιο επιτυχημέ-
νους και αγαπημένους καλ-
λιτέχνες, ο Γιάννης Κότσι-

ρας, έρχεται στην Κύπρο για δύο 
μοναδικές συναυλίες την Τρίτη 
29 Οκτωβρίου στο Παττίχειο Δη-
μοτικό Θέατρο Λεμεσού και την 
Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στο Δη-

μοτικό Θέατρο Στροβόλου. Ο 
δημοφιλής τραγουδιστής θα ερ-
μηνεύσει τραγούδια του Γιώργου 
Ανδρέου μαζί με την Κορίνα Λε-
γάκη, αλλά και τραγούδια από το 
προσωπικό του ρεπερτόριο, καθη-
λώνοντας για ακόμη μια φορά το 
κοινό με την αισθαντική φωνή του. 

«Ναυς Μαγική, η Ναυς των Ονεί-
ρων». Για πληροφορίες και προ-
πώληση εισιτηρίων: Ταμείο Παττί-
χειου Δημοτικού Θεάτρου Λεμε-
σού. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 25377277. 
www.pattihio.com.cy, www.
soldoutticketbox.com

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΜΥΡΑ
Το ξενοδοχείο Αλμύρα, σε συνερ-
γασία με τον καλλιτέχνη και δημιουργό Γιάννη Σακέλλη, διοργάνωσαν ανοι-
κτό κάλεσμα με στόχο τη συλλογή φωτογραφικού υλικού για την έκθεση με 
τίτλο «Τα Κατώφλια της Ζωής». Τα έργα που προέκυψαν θα εκτίθενται στο 
ξενοδοχείο μέχρι και τις 19 Νοεμβρίου 2019 και θα είναι προς πώληση. 
Το 50% των χρημάτων που θα συγκεντρωθούν θα δοθεί στο Καταφύγιο 
Μάθησης (unhcr.org/cy), ένα σχολείο στήριξης παιδιών προσφύγων το 
οποίο δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της ΜΚΟ Caritas στην Πάφο και 
στηρίζει αιτητές ασύλου και στερούνται το βασικό προνόμιο της διάβασης 
μιας πόρτας, ενός κατωφλιού που οδηγεί σε έναν οικείο, φιλόξενο χώρο. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 26888700.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ - ΤΖΟΥΜ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΜΑΤΕΣ 
ΜΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΟ

Η παρέα της βεγγέρας της Ελένης, μετά 
από τις sold out παραστάσεις του περσι-
νού χειμώνα και με καλεσμένο τον τρα-
γουδιστή, τραγουδοποιό και ιδρυτικό μέ-
λος του συγκροτήματος «Άγαμοι Θύται», 
Στάθη Παχίδη, έρχεται στο νησί μας για 
δύο παραστάσεις. Συγκεκριμένα, οι πα-
ραστάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πα-
ρασκευή 1 Νοεμβρίου στις 22:30 στην 
Έντεχνη-Ροκ Σκηνή Στο Πέραμα στη Λεμε-
σό και το Σάββατο 2 Νοεμβρίου στη Δι-
αχρονική Μουσική Σκηνή στη Λευκωσία. 
Προπώληση 30 ευρώ. Για πληροφορίες 
99156683.

CELINE DION 
COURAGE WORLD 
TOUR
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προπώλησης των εισι-
τηρίων της πολυαναμενόμενης συναυλίας της παγκοσμίου φήμης 
τραγουδίστριας Celine Dion στο Στάδιο Γ.Σ.Π. στη Λευκωσία, στις 2 
Αυγούστου 2020, έχει ξεκινήσει. Μέσω της ιστοσελίδας SoldOut 
Ticket το κοινό μπορεί να εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο της 
συναυλίας. Powered by: SUPER FM. Χορηγοί Επικοινωνίας: Τη-
λεόραση ΣΙΓΜΑ / ADBOARD MEDIA. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκι-
νούν από τα €59 ευρώ και φτάνουν έως και τα €499 (VIP Executive 
Boxes). Platinum Seats στα €349, ενώ για τα Golden Seats στα 
€299. Πληροφορίες: Moonlight Show Productions, στο Facebook ή 
στο 70007066. Εισιτήρια: SoldOut Ticket.

EROS RAMAZZOTTI

Ο ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΟΣ ΙΤΑΛΟΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Ο αγαπημένος Eros Ramazzotti, 
ο διασημότερος και πιο επιτυχη-
μένος Ιταλός καλλιτέχνης των 
τριών τελευταίων δεκαετιών, έρ-
χεται στην Κύπρο την Πέμπτη 7 
Νοεμβρίου 2019 στο Αθλητι-
κό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» 
στη Λεμεσό για μια αξέχαστη 
βραδιά γεμάτη τεράστιες επιτυ-
χίες, στο πλαίσιο μίας μεγάλης 

παγκόσμιας περιοδείας για την προώθηση του νέου 
του album «VitaCe N’è». Σε περισσότερα από 30 
χρόνια καριέρας, ο Eros Ramazzotti έχει πουλήσει 
πάνω από 60 εκατομμύρια δίσκους, είναι κάτοχος 
αμέτρητων βραβείων και ρεκόρ, ενώ σε περίοπτη 
θέση είναι τα ντουέτα με καλλιτέχνες όπως ο Carlos 
Santana, η Cher, η Tina Turner, ο Andrea Bocelli, η 
Patsy Kensit, η Anastacia, ο Joe Cocker, ο Ricardo 
Arjona, ο Luciano Pavarotti, η LauraPausini και ο 
Ricky Martin. Εισιτήρια €49, www.soldoutticketbox.
com/Eros-Ramazzotti. Powered by: SUPER FM. Χο-
ρηγός επικοινωνίας: Το περιοδικό Check in Cyprus.
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CLASSICAL MEETS JAZZ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
Συναυλία με το Nikea String Ensemble, το 
Jazz Quartet Αλέξης Κάσινος και τη Χορω-
δία Δωματίου «Πολυφωνία», υπό τη διεύ-
θυνση της Μάρως Σκορδή, με σολίστ στην 
κιθάρα τον Βασίλειο Αβραάμ, θα πραγμα-
τοποιηθεί την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις 
19:30 στο Θέατρο Πάλλας στη Λευκωσία. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
έργα: Piazzolla, Carlos Gardel, Bernardo 
Julio, Herbert Baumann, Marlos Nobre.
Διοργάνωση: Πολιτιστικός Οργανισμός 
Μουσικόραμα. Τιμή εισιτηρίου: 15 ευρώ και 
10 ευρώ για παιδιά μέχρι 12 χρονών. Εισιτή-
ρια προπωλούνται: Tickethour.com.cy και σε 
όλα τα καταστήματα ACS. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 99 43 06 54.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

Το 3o Φθινοπωρινό Φεστιβάλ Halloween 
Edition by Inspired Family Fun έρχεται και πάλι 
κοντά μας σήμερα Κυριακή 27 και αύριο Δευ-
τέρα 28 Οκτωβρίου στο Δασικό Πάρκο Λεμε-
σού με πολλές εκπλήξεις και ξεχωριστές δρα-
στηριότητες, όπως Halloween πάρτι, κολοκύ-
θες για σκάλισμα και στόλισμα, χειροποίητες 
καραμέλες και γλυκά, συγκρουόμενες βαρ-
κούλες, βόλτες με άλογα και πόνυ, bungee 
jumping, funfair και άλλα πολλά! Η είσοδος 
ανέρχεται στα €2 το άτομο και περιλαμβά-
νει πολλές δραστηριότητες. Οι εκδηλώσεις 
θα στηρίξουν το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και οι 

εθελοντές θα 
είναι όπως πά-
ντα εκεί για δειγ-
ματοληψίες. Για 
πληροφορίες: 
«Inspired Family 
Fun - Αll for a 
good cause», 
99300256.

Best of the RestΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΗΜΕΡΙΔΑ
«ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ»
Το Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπειών 
ΠΑΙΔΟλόγιο διοργανώνει την ημερίδα «Ταξίδι 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 ανυπομονεί να περάσει. Χορηγός 
επικοινωνίας της εκδήλωσης ο Όμιλος Δίας. Χορηγοί 
επικοινωνίας: Το περιοδικό ΟΚ! και το ilovestyle.com. Το 
κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα €15 και τα καθαρά 
έσοδα θα δοθούν στο Panos Evripidou Foundation. 
Προπώληση εισιτηρίων μέσω του Tickethour.com.cy και 
σε όλα τα καταστήματα ACS Courier.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΘΟΚ
Παραστάσεις 
του έργου, που 
είναι βασισμέ-
νο στον μύθο 
του Ορφέα 
και της Ευρυδί-
κης, «Το κορί-
τσι που επιμέ-
νει» ανεβάζει το Θέατρο Αίθουσα Εύης Γαβριη-
λίδης κάθε Κυριακή στις 10:30 στη Λευκωσία. 
Πρόκειται για ένα τρυφερό έργο μύησης για 
την ομορφιά αλλά και τις δοκιμασίες ζωής, που 
απευθύνεται σε θεατές όλων των ηλικιών. Ένα 
κείμενο που μιλάει και «τραγουδάει» για την αγά-
πη, το όνειρο, τις δυσκολίες, την τόλμη, την προ-
σπάθεια και, κυρίως, για την επιμονή που οδηγεί 
στην επιτυχία. Το κείμενο είναι του Τηλέμαχου 
Τσαρδάκα, η μουσική του Διονύση Μπάστα και 
η σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη. Τιμή εισιτη-
ρίου: €6. Πληροφορίες και εισιτήρια στο τηλέ-
φωνο 77772717 και στο www.thoc.org.cy 

«TO KOΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ»

ΕΝΑΣ 
ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ 
ΑΝΤΡΑΣ
ΜΑΡΩ ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ένα κορίτσι εξαφανίζε-
ται και δεν θα την βρει 
ποτέ ξανά κανείς, κι ας μένει κοντά 
στο σπίτι από όπου δραπέτευσε. 
Δραπέτευσε από τους παρανοϊ-
κούς γονείς της, ερωτεύτηκε παρά-
φορα έναν αφηρημένο άντρα, βρή-
κε τη φιλία που σώζει. Μια ιστορία 
ζωής, θανάτου, και πάλι ζωής.
 
ΟΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
IMOGEN EDWARDS-
JONES
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Οι κόρες του βασιλιά 
του Μαυροβουνίου φεύγουν από 
το πατρικό τους με σκοπό να πα-
ντρευτούν άνδρες με εξέχουσες 
θέσεις στην Αγία Πετρούπολη. 
Ένα ατμοσφαιρικό ιστορικό μυθι-
στόρημα, που αφηγείται τη συναρ-
παστική ιστορία δύο πριγκιπισσών 
στην Αυλή των Ρομανόφ, της τσαρί-
νας Αλεξάνδρας και του θρυλικού 
Ρασπούτιν.

Books Etc

 FOODPANORAMA EXPO ΚΑΙ ΟΙΝΟΓΕΥΣΕΙΣ ΕΧPO

«ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ»
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Λευκω-
σίας ανακοινώνει την έναρξη των παραστάσεων 
του θεατρικού έργου για μικρούς και μεγάλους 
«Ομήρου Οδύσσεια», σε διασκευή και από-
δοση λόγου της Ρέας Ιωαννίδου. Οι παραστά-
σεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή 
27 Οκτωβρίου και τις Κυριακές 3, 10, 17, 24 
Νοεμβρίου στο Θέατρο ΠΑΣΥΔΥ. Οι παραστά-
σεις θα αρχίζουν στις 10:30 το πρωί. Εισιτήριο 
8 ευρώ. Παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν 
και σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Για περαιτέ-
ρω πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 
70001947 Ρέα Ιωαννίδου, 97636082 Γιώρ-
γος Ιωάννου. Χορηγοί επικοινωνίας Ράδιο Πρώ-
το και Check In.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ
Η 2η έκθεση «FoodPanorama Expo και Οινο-
γεύσεις 2019» μαζί με τη «Cyprus HoReCa 
Expo 2019», η μεγαλύτερη και μοναδική στο 
είδος της έκθεση στην Κύπρο, αποτελεί ετήσιο 
γεγονός, που διοργανώνεται από τη UnityExpo 
το Σαββατοκύριακο 9-10 Νοεμβρίου, από τις 
10:00 – 18:00, στη Διεθνή Κρατική Έκθεση 
στην Λευκωσία. Η έκθεση αποτελεί τη σημαντι-
κότερη επιχειρηματική και επικοινωνιακή πλατ-
φόρμα για τον κλάδο, μοναδική ευκαιρία για 

όσους ασχο-
λούνται με τον 
τομέα τροφί-
μων, ποτών και 
horeca να συ-
ναντηθούν, να 
συζητήσουν, 
να διαπραγ-
ματευτούν και να προχωρήσουν σε συναλλα-
γές. Για περισσότερες πληροφορίες στο www.
foodpanoramaexpo.com. Είσοδος δωρεάν.



συνταγεσ

ΕκτΕλΕση
Πλένετε τις φέτες του ψαριού και τις αλατοπιπερώνετε 
γενναιόδωρα. Σοτάρετε με ελαιόλαδο σε ένα 
βαθύ τηγάνι τα κρεμμυδάκια και τον σκόρδο 
ψιλοκομμένα. Προσθέτετε τα ντοματίνια κομμένα 
στη μέση, τον ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, τον μαϊντανό 
ψιλοκομμένο και τα φύλλα δάφνης και σιγοβράζετε 
για 10'. Τοποθετείτε τις φέτες του ψαριού σε ένα 
αλουμινένιο ταψάκι μίας χρήσης. Τις περιχύνετε με 
το μείγμα κρεμμύδι-σκόρδο-ντοματίνια και ψήνετε σε 
προθερμασμένο φούρνο για 15-20' στους 200°C. 
Όσο ψήνεται το ψάρι ξεπλένετε καλά την εξωτερική 
επιφάνεια από 4 μετρίου μεγέθους πατάτες, τις 
στεγνώνετε με απορροφητικό χαρτί κουζίνας και 
ανοίγετε με ένα πιρούνι τρύπες στη φλούδα τους. Τις 
αλατίζετε εξωτερικά τρίβοντας ελαφρά με τα χέρια 
σας. Τις ψήνετε για 10' στο φούρνο μικροκυμάτων σε 
φουλ ένταση. Σερβίρετε το ψάρι συνοδεύοντας με μία 
πατάτα ανοιγμένη στη μέση σε κάθε πιάτο.

ΨΑΡΙ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΕ ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΤΑΤΕΣ ΨΗΤΕΣ

Υλικά
•  1 κιλό ψάρι σε φέτες
•  200 γρ. κρεμμυδάκια φρέσκα
•  400 γρ. ντοματίνια
•  4 πατάτες
•  2 φύλλα δάφνης
•  2 σκελίδες σκόρδου 

ψιλοκομμένες
•  ελαιόλαδο
•  μαϊντανός
•  ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
•  αλάτι, πιπέρι

ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Π.Ο.Π.:

το κόκκινο ελληνικό 
σαφράν, αγνό προϊόν της 
ελληνικής γης, κατατάσ-
σεται στην καλύτερη ποιό-
τητα σαφράν στον κόσμο. 
Πολύτιμο μπαχαρικό, δίνει 

μια ιδιαίτερη γεύση και 
χρώμα στο φαγητό, στα 

ροφήματα, στην ποτοποιία, 
την τυροκομία και σε άλλες 

αμέτρητες εφαρμογές.

Με τις φαρμακευτικές 
του ιδιότητες μπορεί:
• Να βοηθήσει αποτελε-

σματικά απέναντι στην ήπια 
ως μέτρια κατάθλιψη.
• Να βοηθήσει στη θε-

ραπεία της σεξουαλικής 
δυσλειτουργίας σε άντρες 

και γυναίκες.
• Να αναστείλει την ανά-
πτυξη των ανθρώπινων 

παγκρεατικών καρκινικών 
κυττάρων.

• Να βοηθήσει στην επι-
βράδυνση της εξέλιξης 

της εκφύλισης της ωχράς 
κηλίδας που οφείλεται 

στην ηλικία (AMD) και να 
βελτιώσει την όραση. 

• Να βοηθήσει αποτελε-
σματικά στη θεραπεία της 
ήπιας ως μέτριας νόσου 

του άλτσχάιμερ.
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

«AγρΟΤηΣ μΟνΟΣ ΨΑχνΕι»

Πρεμιερα τον εΠομενο μήνα και μαχή 
για τήν Παρουσιασή και κριτική εΠιτροΠή 
μάχη για την παρουσίαση του My Style Rocks γίνεται τις 
τελευταίες μέρες μεταξύ της Ευαγγελίας Αραβανή και της 
Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Προς το παρόν οι συζητή-
σεις κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό, αν και τα 
τελευταία 24ωρα διέρρευσε πως προσεγγίστηκε και η Τζέ-
νη μπαλατσινού, η οποία το σκέφτεται σοβαρά. Όσο για 
τις θέσεις των κριτών, ο μόνος σίγουρος είναι ο Στέλιος 
Κουδουνάρης.  

μY STYLE ROCKS

ή τηλεοπτική σειρά «γαλάτεια» ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο με τέσσερα νέα φρέ-
σκα πρόσωπα, που εισβάλλουν στις ζωές των πρωταγωνιστών και πρόκειται να φέρουν 
πολλές ανατροπές. αυτήν την εβδομάδα που διανύσαμε έκαναν είσοδο η μάριαμ Βενιζέ-
λου, η οποία υποδύεται μια νεαρή μουσικό που σπουδάζει στην αθήνα και είναι ερωτευμέ-
νη με το νέο πρόσωπο που θα δούμε στη «γαλάτεια», τον Δημήτρη κουτζαμάνη, έναν φτω-
χό δάσκαλο μουσικής. τις επόμενες μέρες θα δούμε στο καστ της σειράς και τον ανδρέα 
Βούλγαρη, που υποδύεται έναν αξιωματικό του αγγλικού στρατού.

τεσσερα νεα ΠροσωΠα εισΒαλλουν 
να αναστατωσουν τισ ζωεσ ολων

κυΠριοσ ήθοΠοιοσ Δήλωσε συμμετοχή και 
θα κανει χαμο!
Δεκάδες αιτήσεις φθάνουν στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ για το νέο ριάλιτι 
«Αγρότης μόνος ψάχνει», που κάνει πρεμιέρα το δεύτερο μισό της 
τηλεοπτικής σεζόν. Ανάμεσα στις αιτήσεις και αυτή πολύ γνωστού 
Κύπριου ηθοποιού, που συζητείται έντονα και φαντάζει ένα από τα 
φαβορί για να μπει στο ριάλιτι. Το όνομά του προς το παρόν κρατείται 
μυστικό μέχρι να γίνουν οι πρώτες οντισιόν για τους διαγωνιζόμενους 
που θα είναι οι τελικοί συμμετέχοντες στο ριάλιτι, το οποίο επιστρέφει 
στην τηλεόραση μετά από πολλά χρόνια απουσίας. 

«γΑλΑΤΕιΑ»



55

 

ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ

Τέλος η Μαρία ςολωΜού. Ποία 
Τού έκλέψέ Την καρδία;
Οι φήμες που ήθελαν τον Πάνο Μουζουράκη 
και τη Μαρία Σολωμού να μην είναι πια ζευγάρι 
επιβεβαιώθηκαν. Από τη μια η αντίδραση της 
Μαρίας προ ημερών όταν την ρώτησαν κάτι για 
τον Πάνο και εκείνη σηκώθηκε και έφυγε, και 
από την άλλη η είδηση πως η καρδιά του τρα-
γουδιστή τους τελευταίους μήνες χτυπάει για 
άλλην. Το όνομα αυτής Τζίνα Βαρελά και είναι 
ηθοποιός.

ΚΥΝΘΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΜΙΛΑ γΙΑ τΗ ΜΑχΗ Με τΟΝ ΚΑΡΚΙ-
ΝΟ ΠΟΥ ΔΙΝεΙ Η ΜΑΜΑ τΗΣ
το μεσημέρι της τετάρτης, 23 Οκτωβρίου, η Κύν-
θια Παυλίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή 
του Sigma, «Όλα Καλά», και μεταξύ άλλων ανα-
φέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της μητέρας 
της Άλκηστης Παυλίδου. «Κάνει τις χημειοθερα-
πείες της. Έχει αυτό το πρόβλημα εδώ και 12 
χρόνια, αλλά είναι τόσο αισιόδοξος άνθρωπος, 
που νομίζω ότι πάμε καλά. Η Άλκηστη δεν μας 
άφησε να ταραχθούν οι ισορροπίες μας. Δηλα-
δή, ήταν αυτή ο βράχος, όπως ήταν πάντα ο βρά-
χος της οικογένειας, που μας κρατούσε δεμένους 
και μας έδωσε δύναμη και κουράγιο. το κάνει 
μέχρι σήμερα αυτό, δηλαδή δεν μας αφήνει να 
μας πάρει αυτό κάτω».

ΡΟΖΙτΑ ΚεΝτΑΛΑ

έίναί ξανα έρωΤέύΜένη
ΜέΤα Τον χωρίςΜο Της
Με ένα ποστάρισμα στα social media αποκά-
λυψε η Ροζίτα Κεντάλα πως την χτύπησαν τα 
βέλη του έρωτα μετά τον χωρισμό της με τον 
Claydee και είναι η πρώτη φορά που μοιράζε-
ται μαζί μας εικόνα του συντρόφου της. Βέβαια 
ο μυστηριώδης σύντροφός της δεν αποκαλύ-
φθηκε, καθώς η ίδια επέλεξε να μας δείξει ελά-
χιστα το πρόσωπό του. 

Η ΜΑχΗ Με τΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
τΗΝ εβγΑΛε ΝΙΚΗτΡΙΑ
Η Κύπρια ηθοποιός μοιράστηκε μαζί με τους διαδικτυακούς της 
φίλους τη δυσάρεστη εμπειρία που έζησε, αλλά από αυτή βγήκε 
νικήτρια. Η Έλενα ευσταθίου έδωσε μάχη με τον καρκίνο του 
μαστού και την τρίτη που μας πέρασε έκανε την τελευταία της ένε-
ση και μας αποκάλυψε τα εξής «Προς: Ογκολογικό Κέντρο τρά-
πεζας Κύπρου. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής 
μου όλους σας! Έκανα σήμερα την τελευταία μου ένεση κλείνο-
ντας έτσι έναν κύκλο θεραπειών που κράτησε 3 χρόνια. Ήταν 
όλοι άψογοι! ευχαριστώ την γιατρό μου κ. Μαρία Δανιήλ, όλο το 
ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, τους νοσηλευτές που με 
φρόντισαν και με στήριξαν. Όλοι πάνω από όλα ΑΝΘΡΩΠΟΙ!».

εΛεΝΑ εΥΣτΑΘΙΟΥ

χΑΡΗΣ ΑΡΙΣτεΙΔΟΥ

ΞΑΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣτΗΣ ΣτΟ ΣΙγΜΑ 
Με εΚΠΟΜΠΗ reality travel

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΚ!, ο χάρης Αριστείδου ετοιμάζεται 
να γίνει ο οικοδεσπότης ταξιδιωτικής εκπομπής στην τηλεόραση
ΣΙγΜΑ, που θα κάνει πρεμιέρα το δεύτερο μισό της τρέχουσας τηλεο-
πτικής σεζόν. Η εκπομπή θα ταξιδεύει σε μαγευτικούς προορισμούς με 
τον χάρη να συναντάει ανθρώπους, να κάνει τρέλες και να μας μετα-
φέρει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. 
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ΜPM ΙMPORTS
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
RUDE COSMETICS
H εταιρεία MPM Imports παρουσίασε 
στο Lost & Found στη Λευκωσία τη νέα 
μάρκα καλλυντικών Rude Cosmetics, 
όπου εκπρόσωποι των ΜΜΕ, beauty 
influencers και make-up junkies είδαν 
από κοντά την γκάμα των προϊόντων.

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

Η Αναστασία 
Βανέλλη

Η Ολίβια 
Κωνσταντινίδη

Η Χριστίνα Αργυρού και η Παναγιώτα 
Προκόπη

Η Αναστασία Βενιζέλου
Η Γεωργία Γεωργίου

Η Κωνσταντίνα Χατζηζαχαρία, η Χριστιάνα 
Θεμιστοκλέους και η Κλαίρη Σκουφίδου

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση των νέων 
καλλυντικών Rude Cosmetics.

Η Φανή Μιχαηλίδου και η Μαρία 
Θούπη  Η Ζωή Παπανδρέα

Η Σύλβια 
Μαυροπούλου

 Η Ισαβέλλα 
Χριστοδούλου
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L’OREAL PROFESSIONNEL
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
Η MPM Distributors LTD, αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος της L’Oréal Professionnel, 
έχοντας πάντα ως κύριο στόχο την 
αναβάθμιση όλου του κομμωτικού 
κλάδου στην Κύπρο διοργάνωσε 
σεμινάριο χρώματος στο Royal Hall, 
αφιερωμένο σε όλες τις νέες τάσεις της 
μόδας στο χρώμα από τον διεθνούς 
φήμης Hair Colorist και Ambassador 
της L’Oréal Professionnel Berni Ottjes.

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

Η Γεωργία Γεωργίου

της L’Oréal Professionnel Berni Ottjes.

Η Γιώτα Αλέκου και
η Γεωργία Γεωργίου

Η Ραφαέλλα Δημοσθένους 
και ο Χριστόφορος 
Χριστοφόρου

 Η Αγγελική Νικολάου Η Έλενα Κιτσικίδου και η Βιολέτα 
Kantaeva

Η Άννα Αρέστη Η Μαρία και ο Γιώργος Γεωργίου

Ο Μιχάλης Νικολάου και 
ο Άντρος Ιωάννου

Ο Μιχάλης Ζωγράφος, ο Χριστόφορος Χριστοφόρου και
ο Παύλος Σταυρού

Η Κατερίνα 
Πέτρου

Η Κοραλία 
Δημοσθένους

Ο Νίκος Ιωάννου και
η Χρυστάλλα Γεωργίου
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LA PRAIRIE
EYES IN FOCUS
Η εταιρεία Χρήστος Παπαέλληνας 
μάς προσκάλεσε στη Λεβέντειο 
Πινακοθήκη για την παρουσίαση 
του νέου ορού La Prairie Skin 
Caviar Eye Lift για ανόρθωση και 
σύσφιξη της περιοχής του ματιού.

Η Σιμόνη Αβραάμ, η Μαρία Παπακωνσταντίνου-
Θεοδώρου και η Ντόνα Ανδρέου

H Ειρήνη Χριστοδούλου και η Δήμητρα Παναγή

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση

Η Μαριτίνα Ψαρά Η Γεωργία Γεωργίου

Η Ειρήνη Δράκου H Κλαίρη Σκουφίδου

Η Άντρη Παυλίδου και η Χρυστάλλα 
Κουρή

Η Ελευθερία Μαυροκώστα
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ERINE
ΝΕΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Στο κατάστημα Érine παρουσι-
άστηκαν οι νέες συλλογές των 
Érine shirts και οι δημιουργίες 
Turquoise. Οι παρευρισκό-
μενοι είχαν την ευκαιρία να 
μάθουν πώς μπορούν να 
συνδυάσουν μαζί πουκάμισο, 
παντελόνι και φούστα.

Η Ειρήνη 
Χριστοφόρου

Η Τερέζα Ηλιάδη και η Αγγέλω 
Δημητρίου Η Βανέσσα Χατζηιωσήφ

Η Χρυστάλλα ΚουρήΗ Έλενα ΑναστασιάδουΗ Πίτσα ΞιουρήΗ Άντρη Θεοδοσίου

Η Ιωάννα Κοτζιάπασιη Η Ραμόνα Φιλίπ
Η Στυλιάνα 
Κοτζιάπασιη Η Λουίζα Φιλίππου

Η Σόνια Κυπριανού

Η Έλενα ΑναστασιάδουΗ Έλενα ΑναστασιάδουΗ Πίτσα ΞιουρήΗ Πίτσα Ξιουρή

Η Ραμόνα ΦιλίπΗ Ραμόνα Φιλίπ  Η Λουίζα Φιλίππου Η Λουίζα Φιλίππου Η Λουίζα ΦιλίππουΗ Δέσποινα Κοτζιάπασιη
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ DIARY

STARBUCKS
ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΕΣ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
Τα Starbucks δεν σταματούν ποτέ 
να εξερευνούν και να εξελίσσουν 
νέες, καινοτόμες επιλογές φαγητού, 
που συνοδεύουν τα χειροποίητα 
ροφήματά τους ικανοποιώντας 
κάθε γούστο. Οι εκπρόσωποι του 
Τύπου βρέθηκαν στα Starbucks 
και δοκίμασαν την γκάμα φαγητού 
που προσφερόταν κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας, ανάλογα με τις 
προτιμήσεις των πελατών τους.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ 
ΑΡΑΒΙΑΣ
Η πρεσβεία της Σαουδικής 
Αραβίας στη Λευκωσία 
παρέθεσε διάσκεψη 
Τύπου στο ξενοδοχείο «The 
Landmark» στην παρουσία 
του Υφυπουργού Τουρισμού 
κ. Σάββα Περδίου. Στη 
διάσκεψη Τύπου παρουσι-
άστηκαν οι πέντε περιοχές 
παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO 
που βρίσκονται στη Σαου-
δική Αραβία και ο εύκολος 
πια τρόπος να βρεθείς 
κοντά τους μέσω της e- visa, 
όπου μπορεί κάποιος να 
αιτηθεί ηλεκτρονικά ή και 
ακόμα κατά την άφιξή 
του στο αεροδρόμιο της 
Σαουδικής Αραβίας. Ο κ. 
Περδίος ήταν ο πρώτος 
Κύπριος στον οποίο 
παραχωρήθηκε e-visa για 
τη Σαουδική Αραβία.

Ο Κωνσταντίνος Κυριάκου, η Άννα Μαρία Ζαχαριάδη,
η Στάλω Κυριάκου και η Στέφανη Θεοδότου Η Στέλλα Γεωργίου και ο Χάρης Παπαθεοχάρους

Ο Κωνσταντίνος Χαμπαλής και
η Χριστίνα Πελεκάνου

Η Βασιλική Κατσουλάκου και
η Μάγδα Ζουμπατή

Η Παμπίνα ΜυλωνάΗ Ιωάννα Χαρίτου και ο Σπύρος 
Θεοκλή

Ο Khaled Mohammed Alsharif και 
ο Σάββας Περδίου

Η Μαρία Κριφτή και
η Κλαίρη Σκουφίδου

Ο Khaled M. 
Alsharif

Η Γεωργία 
Κωνσταντίνου

Ο Αντώνης 
Ορθοδόξου

Η Αγγελική Τζογάνη και η Σοφία 
Πουγούνια 

Η Μεγρίκ Ταταριάν και
η Γεωργία Πούλλου



ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 
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ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - 
ΔΥΝΑΜΗ ΑΓΑΠΗΣ
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο 
των κεντρικών γραφείων του Ομίλου 
CNP CYPRUS έγινε η επίσημη έναρξη 
της νέας εποχής του Ραδιομαραθώνι-
ου και των εκδηλώσεων που θα πραγ-
ματοποιηθούν σε όλη την ελεύθερη 
Κύπρο με κορύφωση τις 3-5 Νοεμβρί-
ου 2019, που θα γίνουν τα πανηγύρια 
αγάπης και ο οδικός έρανος.

CELIO
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Με το μήνυμα «Παίξε, κέρδισε, διασκέδασε» 
η γαλλική μάρκα ανδρικής ένδυσης Celio, με 
αφορμή τα εγκαίνια του καταστήματος της 
στο The Mall of Cyprus, υποδέχτηκε πλήθος 
κόσμου και έλαβε μέρος στο παιχνίδι. Η ημέ-
ρα ήταν αφιερωμένη στη διασκέδαση μικρών 
και μεγάλων, αφού όποιος συμμετείχε στο 
παιχνίδι κέρδιζε δώρα από το νέο κατάστημα.

Η Ναταλία 
Χατζηλάμπρου

Ο Κωνσταντίνος Χαμπαλής και
η Χριστίνα Πελεκάνου

Η Ισαβέλλα Ηλιάδη και
η Μαίρη Παπαγρηγορίου

Η Ανθή Σταυρού, ο Σταύρος Προκοπίου 
και η Ανδρεανή Καλλιμάχου

Η Μαρία Χριστοφή και
ο Σταύρος Ιωακείμ

Ο Τάκης Φειδία και η Άντρη 
Αναστασιάδη

Η Ελπίδα Λουκά - 
Μιχαηλίδου

Ο Ανδρέας 
Παπαχαραλάμπους

Η Μαρία 
Νεοφύτου

Η Χαριτίνη 
Ηλιάδου

Ο Αρτέμης Αντωνιάδης, η Σύλβια 
Χαραλάμπους και ο Πέτρος Χαραλάμπους

Ο Τζούλιο 
Φίλιππο Ντ’ 
Ερρίκο
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

   ALEXANDER COLLEGE

Πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρί-
ου 2019, στα κεντρικά γραφεία της 
Δασικής Περιφέρειας Τροόδους 

στα Πλατάνια, η δεύτερη συνάντηση των 
ενδιαφερόμενων φορέων του έργου iLIFE-
TROODOS. Στη συνάντηση κλήθηκαν να 
συμμετέχουν φορείς του δημόσιου και ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα που σχετίζονται με 

περιβαλλοντικά θέματα, μη κυβερνητικές ορ-
γανώσεις και επαγγελματικές ομάδες, καθώς 
επίσης η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους και 
η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Τροόδους. Στόχος της συνάντησης 
ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για 
την πρόοδο του έργου iLIFE-TROODOS και 
η λήψη ανατροφοδότησης ως προς τις ει-

σηγήσεις που προτάθηκαν κατά την 1η συ-
νάντησή τους. Οι συμμετέχοντες είχαν επί-
σης την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο σημείο 
ενημέρωσης στα Πλατάνια που ετοιμάστηκε 
στο πλαίσιο του ιδίου έργου. Περισσότερες 
πληροφορίες για το έργο iLIFE-TROODOS 
στο www.ilifetroodos.eu. Τρόοδος. Είναι στη 
Φύση μας!

10ο  METRO ANiMAL DAy
ΣΤΕΦΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕγαΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙα
Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κοινού στο 
10ο METRO Animal Day, που πραγματοποιήθη-
κε την περασμένη Κυριακή, 13 Οκτωβρίου. Εί-
ναι η 10η συνεχής χρονιά που πραγματοποιείται 
η ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, METRO 
Animal Day, που έχει πλέον καθιερωθεί ως ο 
μεγαλύτερος θεσμός στήριξης των Φιλοζωικών 
Οργανώσεων της Κύπρου. Το κοινό παρευρέθη-
κε για να στηρίξει το δύσκολο έργο των Φιλο-
ζωικών Οργανώσεων της Κύπρου, είτε αγοράζο-
ντας αναμνηστικά δωράκια και pet accessories 
από τα περίπτερα των οργανώσεων είτε υιοθετώ-
ντας ένα αδέσποτο ζωάκι για να του δώσει ένα 
πραγματικό σπίτι. Η εκδήλωση πραγματοποιή-
θηκε ταυτόχρονα στις υπεραγορές METRO στο 
Στρόβολο, Λάρνακα, Λεμεσό και Παραλίμνι, 
με τον κόσμο να απολαμβάνει την παρέα των 
μικρών χνουδωτών μας φίλων. Οι υπεραγορές 
METRO πρόσφεραν και φέτος €20 για κτηνια-
τρικά έξοδα για κάθε υιοθεσία, μέσω του πακέ-
του υιοθεσίας των Φιλοζωικών Οργανώσεων. 

ΠροΣΦΕρΕΙ «ΔΕΝΤραΚΙα 
ζωΗΣ» ΣΤοΥΣ ΠΕΛαΤΕΣ ΤΗΣ
Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας 
Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών, 
που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 
Οκτωβρίου, η ΑΗΚ πρόσφερε την Πα-
ρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, περί-
που 2.000 «Δεντράκια Ζωής» σε όσους 
πελάτες της επισκέφθηκαν συγκεκριμένα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ 
παγκύπρια. Η δράση έχει στόχο την ευ-
αισθητοποίηση της κοινωνίας για το ζω-
τικό θέμα της φροντίδας και προστασί-
ας του περιβάλλοντος. Όλοι μαζί μπο-
ρούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο από 
φυσικές καταστροφές στο πλαίσιο της 
προστασίας του περιβάλλοντος!

ΜPM ΙMPORTS
Η ΝΕα ΜαρΚα 
ΚαΛΛΥΝΤΙΚωΝ RUDE

Στις 15 Οκτωβρίου η εταιρεία ΜPM ΙMPORTS 
παρουσίασε τη νέα μάρκα καλλυντικών Rude 
Cosmetics. Στο Lost & Found στη Λευκωσία πα-
ρευρέθηκαν τα ΜΜΕ, beauty influencers και 
make-up junkies για να δουν από κοντά την γκά-
μα των προϊόντων και να γνωρίσουν τη μάρκα. 
Νέες τάσεις, εφαρμογές και tips δόθηκαν από 
την make-up artist Valanto της αλυσίδας Beauty 
Bar. Η Rude Cosmetics είναι μια νέαindependent 
και άκρως πρωτοποριακή μάρκα του Los 
Angeles Αμερικής. Στόχος της είναι να προσφέ-
ρει καινοτόμα προϊόντα, υψηλής ποιότητας σε 
προσιτές τιμές. Μότο της – Stand out from the 
crowd and be noticed! Never look back, always 
look forward because you are wearing MAKE-
UP WITH AN ATTITUDE. Την ολοκληρωμένη 
σειρά της Rude θα τη βρείτε αποκλειστικά στα 
BEAUTY BAR Nicosia Mall, MyMall Λεμεσού, 
Kings Avenue Mall Πάφου και σύντομα στο 
Νέο Beauty Bar Παραλιμνίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕρΕυΝΑΣ 
ΜΕΤρΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠρΟβΛΗ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑθΟΛΟγΙ-
ΚΗΣ ΕΝΑΣχΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΤυχΕρΑ ΠΑΙχΝΙΔΙΑ
 Σκοπός της έρευνας ήταν 
να μετρήσει την κατάχρηση 
και την παθολογική ενασχό-
ληση των νεών (18-35 ετών), 
και ειδικά των φοιτητών που 
σπουδάζουν στην Κύπρο, με 
τα τυχερά παιχνίδια και το 
στοίχημα, χρησιμοποιώντας 
ένα διεθνώς αποδεκτό ερ-

γαλείο μέτρησης (SOGS). 
Η ολοκληρωμένη παρουσί-
αση της έρευνας βρίσκεται 
εδώ https://alexander.ac.cy/
research-centre/create-
before-regret-prevention-of-
youth-addiction-to-gambling. 

iLIFE-TROODOS
Δεύτερη σύνάντηση των ενΔιάφερόμενων φόρεων τόύ εργόύ

  EMiRATES

ΠρΟΣΦΕρΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ γΙΑ ΤΟ 
ΝΤΟυΜΠΑΪ ΚΑΙ ΔΩρΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗ-
ρΙΟ ΣE υΔΑΤΙΝΟ ΠΑρΚΟ
Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αε-
ροπορική εταιρεία στον κόσμο, δια-
θέτει ειδικές τιμές για τις πτήσεις της 
προς το Ντουμπάι για τους Κύπριους 
ταξιδιώτες. Κάθε εισιτήριο θα περιλαμ-
βάνει δωρεάν day-pass εισιτήριο για 
το υδάτινο πάρκο Atlantis Aquaventure 
& The Lost Chambers -ένα από τα δη-
μοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα 
του Ντουμπάι. για περισσότερες πλη-

ροφορίες σχετικά με την Emirates, συ-
μπεριλαμβανομένου του τρόπου κρά-
τησης πτήσεων και πλήρους λίστας 
όρων και προϋποθέσεων, επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα emirates.com, το ταξι-
διωτικό πρακτορείο σας ή το τοπικό 
γραφείο πωλήσεων της Emirates.

 άηΚ 

   ΠαΣΥΚαΦ

στην ΠρεσΒειά τησ σάόύΔιΚησ άράΒιάσ
ενημερωση στόύσ εΚΠρόσωΠόύσ τόύ τύΠόύ
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   ΠΑΣΥΚΑΦ

Η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στη Λευκω-
σία παρέθεσε την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 
διάσκεψη Τύπου στο ξενοδοχείο The Landmark 

στην παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού, κ. Σάββα 
Περδίου. Στη διάσκεψη Τύπου παρουσιάστηκαν οι πέ-
ντε περιοχές παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και ο 
εύκολος πια τρόπος να βρεθείς κοντά τους μέσω της 
e-visa, όπου μπορεί κάποιος να αιτηθεί ηλεκτρονικά ή 

και ακόμα κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Σα-
ουδικής Αραβίας. Ο κ. Περδίος ήταν ο πρώτος Κύπριος 
που του παραχωρήθηκε e-visa για τη Σαουδική Αραβία. 
Η Σαουδική Αραβία άνοιξε τις πόρτες της στους Κύπρι-
ους τουρίστες και σε άλλες 48 εθνικότητες μέσω της 
ηλεκτρονικής visa και είναι έτοιμη να παρουσιάσει τους 
πολλούς θησαυρούς και ιστορικά μνημεία στους επισκέ-
πτες. Για περισσότερες πληροφορίες στο https://www.
visitsaudi.com/en.

«MRS. FLETCHER»
H ΝΕΑ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΣΤΗ NOVA CYPRUS
H «Ms. Fletcher» είναι η 40άρα «της δι-
πλανής πόρτας», την οποία ενσαρκώ-
νει με εξαιρετική επιτυχία η γοητευτική 
Kathryn Hahn. Η σειρά έρχεται αποκλει-
στικά στα κανάλια Novacinema, ταυτό-
χρονα με την Αμερική και με ελληνικούς 
υπότιτλους. H σειρά κάνει πρεμιέρα αύ-
ριο Δευτέρα 28 Οκτωβρίου και κάθε Δευ-
τέρα, στις 05:30 το πρωί, και σε Prime 
Time προβολή την ίδια μέρα, στις 21:20, 
στο Novacinema4HD! Η νέα ημίωρη κω-
μική σειρά των επτά επεισοδίων από το 
HBO βασίζεται στο ομώνυμο best seller 
του Tοm Perrotta. Η σειρά διατίθεται και 
μέσω των υπηρεσιών Nova Go και Nova 
On Demand, ώστε οι συνδρομητές να μπο-
ρούν να την απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέ-
λουν και όπου και αν βρίσκονται!
 

«CYPRUS ReSPONSible 
bUSiNeSS AwARdS ’19»

Το ideA iNNOVAtiON CeNteR 
βΡΑβΕΥΤΗΚΕ ΜΕ GOld AwARd 

ΚΑΙ SilVeR AwARd γΙΑ Το 
ΠΡΩΤοΠοΡΙΑΚο ΤοΥ ΕΡγο

Το Κέντρο Καινοτομίας της Τράπεζας Κύπρου, 
IDEA Innovation Center, βραβεύτηκε με το 
Gold Award στην κατηγορία «Αριστεία στη 
Συνεργασία» για τη συνεργασία επιχείρησης 
με τοπική κοινότητα / κράτος, και με το Silver 
Award στην κατηγορία «Cause Advocacy», 
στο πλαίσιο των «Cyprus Responsible Business 
Awards ’19». Στο πλαίσιο της λειτουργίας του 
προάγει τη νεανική και γυναικεία επιχειρηματι-
κότητα, παρέχει ευκαιρίες σε άτομα με κινητικές 
ή άλλες δυσκολίες και στηρίζει στο ξεκίνημά 
τους γυναίκες - επιχειρηματίες με μικρά παιδιά.

ΠΑγΚΥΠΡΙοΣ οΔΙΚοΣ 
ΕΡΑΝοΣ «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΖΩΗ»
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η πρώτη ημέ-
ρα του οδικού εράνου του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων 
ΠΑΣΥΚΑΦ, που πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της εκστρατείας ενη-
μέρωσης και οικονομικής ενίσχυσης «Μαζί στη ζωή». Η επίσημη έναρ-
ξη έγινε από την πρέσβειρα του ΠΑΣΥΚΑΦ, Ευρυδίκη, την πρόεδρο 
δρα Άννα Αχιλλεούδη, τα μέλη του Δ.Σ. και τη διοίκηση και μέλη του 
ανθρωπίνου δυναμικού του Συνδέσμου. Ο οδικός έρανος διεξήχθη 
μέχρι την Κυριακή 13 Οκτωβρίου με στόχο τη συλλογή του ποσού των 
550.000 ευρώ για τη συνέχιση, την εξέλιξη και τη συνεχή αναβάθμιση 
των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του Συνδέσμου. 

ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

  ΚΙΑ

ΠΡΩΤΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΟ 8ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019!
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας, η ΚIA κατέλαβε 
την πρώτη θέση σε πωλήσεις καινούρ-
γιων οχημάτων για την περίοδο Ιανουα-
ρίου - Αυγούστου με συνολική διάθεση 
στην κυπριακή αγορά 1.384 οχημά-
των. Η προσήλωση της ΚIA στη συνεχή 
αναβάθμιση των μοντέλων της, όπως 
το πολυβραβευμένο Sportage και η 
διάθεση νέων, επαναστατικών οχημά-
των όπως το Stonic CUV και σύντο-

μα το ολοκαίνουργιο urban crossover 
XCEED, αποδεικνύουν τη δέσμευση 
της εταιρείας για τον καλύτερο δυνατό 
συνδυασμό ποιότητας-τιμής, ιδιαίτερα 
όταν αυτός συνοδεύεται από 7 χρόνια 
εργοστασιακής εγγύησης, που μόνο η 
ΚΙΑ προσφέρει. Την KΙΑ Motors εκπρο-
σωπεί στην Κύπρο η Loutsios Group με 
showrooms σε όλες τις πόλεις και στο 
www.kia.com.cy.

ΛΑΝΣΑΡΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 
ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ «GLISS BIO-TECH RESTORE»
Η ολοένα και αυξανόμενη τάση για έναν 
πιο υγιεινό τρόπο ζωής, στην οποία οι κα-
ταναλωτές αναζητούν συνεχώς προϊόντα 
με πιο φυσικά συστατικά και χωρίς επιπρό-
σθετα χημικά, οδήγησε τον Schwarzkopf 
στη δημιουργία της νέας σειράς Gliss Bio-
Tech Restore. Ανακαλύψτε τη νέα σειρά 
Gliss Bio-Tech Restore, η οποία έρχεται 
με τη σφραγίδα ποιότητας της Henkel και 
αφεθείτε στα χέρια του ειδικού της επα-
νόρθωσης! Ή ψαλίδι ή Gliss.

GliSS
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είναι η 27η Οκτωβρίου. Η ερωτι-
κή σας σύνδεση θα είναι δυνατή 
και η σεξουαλική ενέργεια θα εί-
ναι στην κορυφή. Απολαύστε τον 
σωματικό και συναισθηματικό 
δεσμό που έχετε δημιουργήσει 
με κάποιον πολύ ξεχωριστό. Ενώ 
η αναδρομή του Ερμή στις 30, 
στο Χαλοουίν, μπορεί να τρομά-
ξει μερικά ζώδια, εσείς θα δια-
σκεδάζετε μέχρι πρωίας. Κρατή-
στε αυτή την ενέργεια ζωντανή.

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Γοητεύστε το ταίρι 
σας με μια αισθησι-

ακή βραδιά στο σπίτι, που μπο-
ρείτε να τους δείξετε πόσο καλά 
τους ξέρετε. Τα πράγματα θα 
γίνουν τρομακτικά όταν ο Ερμής 
γυρίσει ανάδρομος στις 30, στο 
Χαλοουίν. Γι’ αυτό ξεκινήστε να 
προετοιμάζεστε από τώρα. Προ-
σέξτε όμως γιατί είστε ιδιαίτερα 
ευαίσθητοι. Μην παίρνετε τα πά-
ντα πολύ προσωπικά και χαλάσε-
τε τη βραδιά σας.

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Μείνετε παρόντες 
και επικεντρωθείτε 

στον εραστή σας με τη Νέα Σε-
λήνη στον Σκορπιό στις 27. Αν 
αφήσετε το μάτι σας να περιπλα-
νηθεί στις άλλες επιλογές, δεν 
θα περάσετε καλά με το ταίρι 
σας σήμερα. Η ατμόσφαιρα εί-
ναι μαγική το Χαλοουίν, όταν ο 
Ερμής γυρίσει ανάδρομος. Χρη-
σιμοποιήστε το σώμα και το σέξι 
στόμα σας για να πείτε σε κά-
ποιον πώς νιώθετε. 

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Επιτρέψτε στον εαυ-

τό σας να νιώσει και εκφράστε 
τα συναισθήματά σας. Συνεχί-
στε να σκέφτεστε τι θέλετε από 
τις σχέσεις σας.. Ο Ήλιος στον 
Σκορπιό μπορεί να σας βοηθή-
σει να λύσετε τα μυστήρια που 
στοιχειώνουν την ερωτική ζωή 
σας. Αν ο εραστής σας δεν ικα-
νοποιεί τις συναισθηματικές ανά-
γκες σας, πείτε το του.

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Ο καιρός έχει ψυ-
χρανθεί, αλλά η 
ερωτική ζωή σας 

είναι καυτή. Αν θέλετε πολύ να 
δοκιμάσετε μια νέα στάση, κά-
ντε το στις 29, με τη νέα Σελήνη 
στον Σκορπιό. Ούτε καν η ανα-
δρομή του Ερμή το Χαλοουίν δεν 
μπορεί να σας σταματήσει. Φο-
ρέστε το πιο σέξι σύνολό σας 
και βγείτε με τη νέα Σελήνη στο 
ζώδιό σας στις 27. Έχετε ανοι-
χτό μυαλό στις 30, όταν ο Ερμής 
γυρίσει ανάδρομος. Θα εκπλα-
γείτε ευχάριστα.

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Όλοι οι άνθρωποι 
γύρω σας είναι εν-

θουσιασμένοι μαζί σας. Αυτή εί-
ναι η ιδανική στιγμή να κάνετε τα 
επιπλέον βήματα για να φτάσετε 
πιο κοντά στους στόχους σας. 
Όχι τόσο επειδή έχετε κερδίσει 
το κοινό σας, όσο επειδή η εύ-
νοια του σύμπαντος θα σας ωθή-
σει προς τις σωστές διαδρομές! 
Να ακούτε τη φωνή της διαίσθη-
σής σας περισσότερο και λιγότε-
ρο τις συμβουλές των άλλων. 

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12 
Η καλύτερη μέρα 
για τα ερωτικά σας 

Η ισορροπία θα έχει εγκαταστα-
θεί στην καθημερινότητά σας 
όσο ο μήνας προχωρά προς τη 
λήξη του. 

Λεων
 23/7 - 23/8
Η ομάδα σας 

διευρύνεται και ο κύκλος των 
συμμάχων σας όλο και μεγαλώ-
νει. Τα αποτελέσματα των συ-
νεργειών σας είναι ενθουσιώδη, 
σε σημείο να αναρωτιέστε γιατί 
δεν λειτουργούσατε έτσι και νω-
ρίτερα. Μην ασχοληθείτε με την 
απάντηση, το ερώτημα είναι ρη-
τορικό. Και η πρόθεσή του είναι 
μόνο να σας παρακινήσει, προ-
κειμένου να συνεχίσετε αυτή τη 
δημιουργική πορεία σας. 

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Τα νέα που θα λάβε-
τε θα τονώσουν την 

αυτοπεποίθησή σας και θα απο-
τελέσουν ώθηση για τις επόμε-
νες κινήσεις σας. Είναι ίδιον της 
ιδιοσυγκρασίας σας να είστε 
συνεπείς και ακέραιοι. Αντιμε-
τωπίζετε τις ευθύνες σας με τη 
σοβαρότητα που τους αρμόζει 
και δίνετε σημασία στη λεπτομέ-
ρεια. Οι ικανότητές σας θα λά-
βουν την αναγνώριση που τους 
αξίζει, οι συνεργάτες σας θα εί-
ναι ενθουσιασμένοι!

κριός 
21/3 - 20/4
Με τη Νέα Σελή-

νη στον Σκορπιό στις 27 Οκτω-
βρίου μαζέψτε την παρέα σας 
και ζητήστε συμβουλές. Ο Ερ-
μής γυρίζει ανάδρομος την 
ημέρα του Χαλοουίν φέτος, 31 
Οκτωβρίου, αλλά μην το αφή-
σετε να σας τρομάξει. Υπάρχει 
μεγάλη περίπτωση να γνωρίσε-
τε κάποιον άγνωστο, σέξι που 
θα σας δώσει τα καλού είδους 
ρίγη.

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5

Θα σας προκύ-
ψουν κάποιες ευκαι-

ρίες για καινούργιες επαγγελμα-
τικές συνέργειες. Πάντα υπάρ-
χει ένα ρίσκο σε τέτοιου είδους 
κινήσεις… Ωστόσο, στη δική 
σας περίπτωση, οι απολαβές 
μπορούν να είναι καλύτερες απ’ 
όσο φαντάζεστε. Κατά μεγάλο 
μέρος, αυτό οφείλεται στη δι-
καιοσύνη που σας διέπει: Φρο-
ντίζετε να εργάζονται αλλά και 
να ανταμείβονται ισότιμα όλες 
οι πλευρές.

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Το σύμπαν έχει τον 
δικό του τρόπο να 

σας δίνει τα μαθήματα που θε-
ωρεί απαραίτητα. Ακόμα και μια 
δυσχέρεια στην πορεία σας έχει 
σκοπό να σας αποδείξει ότι ξε-
περνιέται μόλις επιστρατεύσετε 
την αποφασιστικότητά σας. Δεν 
έχει σημασία αν καταφέρνετε 
να ολοκληρώσετε όλα τα εγχει-
ρήματά σας. Σημασία έχει να 
τους δώσετε κίνηση και να ξέρε-
τε ποια είναι τα ζητούμενά σας. 
Η υλοποίηση θα ακολουθήσει.

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Δώστε περισσό-

τερη σημασία ή βαρύτητα στις 
ανάγκες των άλλων. Με την κα-
τανόησή σας σε έξαρση θα θέ-
λετε να προσφέρετε πιο πολλά 
απ’ όσα λαμβάνετε. Αλλά μην 
το παρακάνετε, σε σημείο να 
σας εκμεταλλευτούν κάποιοι… 

ZωδιΑ

 ΤΖΟΥΛΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤΣ 28/10/1967

Η Τζούλια Ρόμπερτς είναι Αμερικανίδα 
ηθοποιός. Έγινε αστέρι του Χόλιγουντ 
όταν πρωταγωνίστησε το 1990 στη 
ρομαντική κομεντί Pretty Woman, μια 
ταινία με συνολικές εισπράξεις 464 
εκατομμύρια δολάρια. Αφού βραβεύτη-
κε με Χρυσές Σφαίρες και έλαβε υποψηφιότη-
τες για Όσκαρ, κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικεί-
ου Ρόλου για την ταινία Έριν Μπρόκοβιτς (Erin 
Brockovich) το 2000. Έχει πρωταγωνιστήσει 
σε αρκετές εισπρακτικές και καλλιτεχνικές 
επιτυχίες. Οι ταινίες της έχουν συνολικά απο-
φέρει 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο αμερι-
κανικό box office και 5,2 δισεκατομμύρια δο-
λάρια παγκοσμίως. Η Ρόμπερτς είναι μια από 
τις πιο ακριβοπληρωμένες γυναίκες ηθοποι-
ούς με το κασέ των 25 εκατομμυρίων δολαρί-
ων ανά ταινία.
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σας σήμερα. Η ατμόσφαιρα εί
ναι μαγική το Χαλοουίν, όταν ο 
Ερμής γυρίσει ανάδρομος. Χρη
σιμοποιήστε το σώμα και το σέξι 
στόμα σας για να πείτε σε κά
ποιον πώς νιώθετε. 

τό σας να νιώσει και εκφράστε 
τα συναισθήματά σας. Συνεχί
στε να σκέφτεστε τι θέλετε από 
τις σχέσεις σας.. Ο Ήλιος στον 
Σκορπιό μπορεί να σας βοηθή
σει να λύσετε τα μυστήρια που 
στοιχειώνουν την ερωτική ζωή 
σας. Αν ο εραστής σας δεν ικα
νοποιεί τις συναισθηματικές ανά
γκες σας, πείτε το του.
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Όλοι γνωρίζουν ότι ο γνωστός 
ηθοποιός Τζόνι Ντεπ κατέθε-
σε αγωγή για συκοφαντική 

δυσφήμηση τον περασμένο Απρίλιο 
κατά της πρώην συζύγου του, Άμπερ 
Χερντ, αυτό όμως που μάθαμε είναι ότι 
την περασμένη εβδομάδα ένας δικα-
στής στην πολιτεία Βιρτζίνια, όπου εξε-
λίσσεται η υπόθεση, ενημέρωσε τους 
δικηγόρους του γνωστού ηθοποιού ότι 
θα πρέπει να παρουσιάσει στο δικα-
στήριο ιατρικούς φακέλους και άλλο 
υλικό σχετικά με τις καταχρήσεις που 
έχει κάνει στο παρελθόν σε ναρκωτι-
κά και αλκοόλ μέχρι την Παρασκευή, 
15 Νοεμβρίου. «Ο κύριος Ντεπ δεν 
μπορεί να κάνει αγωγή εναντίον της 
κυρίας Χερντ, επειδή τον κατηγόρησε 
για κακοποίηση όταν ήταν μεθυσμέ-
νος, και μετά να αρνείται να εμφανίσει 
στοιχεία που αποδεικνύουν εάν αυτές 
οι κατηγορίες είναι αληθινές ή όχι, στη 
βάση του 'απορρήτου' και της ιδιωτι-

κότητας», είπε ο δικηγόρος της Χερντ, 
Μπέντζαμιν Ρότενμπορν, τον περασμέ-
νο μήνα, όταν κατετέθη το αίτημα. Από 
την πλευρά της η νομική ομάδα που 
εκπροσωπεί τον ηθοποιό προσπάθη-
σε να απορρίψει το αίτημα της Χερντ 
να ανοίξουν οι ιατρικοί φάκελοί του, 
όμως τελικά συμμορφώθηκε και απο-
δέχθηκε το αίτημα. «Ο πελάτης μας 
δεν έχει τίποτα να κρύψει για τα όσα 
έχει κάνει στο παρελθόν», τόνισαν. 
Να θυμίσουμε ότι ο Τζόνι Ντεπ είχε 
δηλώσει παλαιότερα ότι είχε υποστεί 
κακοποίηση σε αυτήν τη σχέση και ότι 
όλη αυτή η δυσφήμηση από την πρώ-
ην σύζυγό του, του κόστισε τη θέση 
του στον νέο κύκλο των «Πειρατών της 
Καραϊβικής», κάτι που η Disney δεν 
έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και δια-
ψεύσει. ok!
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Στα δικαστήρια 
βρίσκονται αυτό το 

διάστημα ο Τζόνι Ντεπ 
και η Άμπερ Χερντ.

Το άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι 
σε ευτυχισμένες στιγμές.








