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ντενΙα αΓαΛΙανΟΥ
«δεν Θεωρω ΟτΙ η ΒΙΚΥ 
ΚαΓΙα ΠΙΣτεΨε ΠΟτε
Σε μενα»

GOVERNORs AWARDs
ΟΙ τΙμωμενΟΙ 
τηΣ ΒραδΙαΣ ΚαΙ 
ΟΙ εντΥΠωΣΙαΚεΣ 
εμΦανΙΣεΙΣ

μΙΧαΛηΣ ΧατΖηΓΙαννηΣ
Στη ΛαρναΚα ΧωρΙΣ 
τη Ζετα

ΑΘΩΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΤΗΣ «ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ

ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΚΑΙ TON ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 
ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ»
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Σπάει τα ταμεία σε πωλήσεις το μεγα-
λύτερο συναυλιακό γεγονός που έχει 
προγραμματιστεί για τον Αύγουστο 

του 2020. Όπως είναι ήδη γνωστό, η Σελίν 
Ντιόν θα επισκεφτεί για πρώτη φορά το νησί 
μας στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας 
της Courage World Tour. Η συναυλία, την 
οποία παρουσιάζουν η MELCO και η CITY 
OF DREAMS, πέρα  από τους χιλιάδες Κύ-
πριους, που έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισι-
τήριό τους, έχει προσελκύσει μέχρι στιγμής 
και σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων από 
άλλες χώρες όπως η Ελλάδα, η Αίγυπτος, 

ο Λίβανος και το Ισραήλ. Για την πολυανα-
μενόμενη συναυλία της pop τραγουδίστρι-
ας Σελίν Ντιόν, η οποία είναι Powered by 
SUPER FM, έχουν ήδη προ-πωληθεί χιλιάδες 
«μαγικά χαρτάκια», μέσα σε μόνο μερικές 
ημέρες από την επίσημη ημερομηνία διάθε-
σής τους. Παράλληλα, μεγάλα ταξιδιωτικά 
γραφεία ήδη προετοιμάζουν τα ταξιδιωτικά 
τους πακέτα, που θα συνδυάσουν για τους 
ενδιαφερόμενους διακοπές και συναυλία. 
Η εξάντληση και των τελευταίων εισιτηρί-
ων της μοναδικής αυτής συναυλίας αναμέ-
νεται πολύ σύντομα, αφού το ενδιαφέρον 

και οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα https://
celinedioncyprus.soldoutticketbox.com/ συ-
νεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Οι τιμές των 
τελευταίων διαθέσιμων εισιτηρίων ξεκινούν 
από €79. Χρυσός Χορηγός: Scaffolding 
Solutions. Χορηγοί: Audi – Cablenet. Χορη-
γοί Επικοινωνίας: Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ - Περι-
οδικό ΟΚ! - Adboard Media. Υποστηρικτής: 
Κεμανές Print Shop. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο 70 00 70 66. Διοργανωτής: 
Moonlight Show Productions Ltd. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΡΕΚΟΡ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ «ΜΑΓΙΚΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ» ΕΧΟΥΝ ΠΩΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ, 

ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ 
ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, ΣΤΟ ΓΣΠ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ

BIG
PICTURE
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«ΣΠΑΕΙ» ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Στο άκουσμα ότι έρχεται για πρώτη φορά 
στο νησί μας η Σελίν Ντιόν, οι απανταχού 
θαυμαστές της ένιωσαν αγαλλίαση. Το 
τρανταχτό νέο ότι η μικρή Κύπρος θα φιλο-
ξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα 
της διεθνούς δισκογραφίας ενθουσίασε 
και εμένα, που δηλώνω ίσως για πρώτη 
φορά δημόσια ότι είμαι θαυμάστριά της. 
Ποτέ δεν είχα «κόλλημα» τόσο με έναν καλλιτέχνη, αλλά για 
τη συγκεκριμένη ερμηνεύτρια νιώθω όπως ένα μικρό παιδί 
που του υπόσχονται δώρα και εκπλήξεις. Παράλληλα, με 
ενθουσιάζει το γεγονός ότι οι Κύπριοι έχουν άποψη και γνωρί-
ζουν τη μουσική της πορεία στο πέρασμα του χρόνου. Ελπίζω 
όλος αυτός ο ενθουσιασμός και η αγωνία που αισθάνομαι 
για να τη δω επιτέλους επί σκηνής να πραγματοποιηθεί. Απλά 
τώρα μετρώ τους μήνες που θα περάσουν, για να μπορέσω 
και εγώ να απολαύσω τη ερμηνεία της, επιτέλους, ζωντανά.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaθΕ ΕβδοΜΑδΑ

 

Ιδρυτής: Άντης Χατζηκωστής 
δΙΕυΘυΝτρΙΑ: Πέτρα Αργυρού
ΑρΧΙςυΝτΑκτρΙΑ: Χριστίνα Πελεκάνου

GROUP ADVERTISING MANAGER: 
Γεωργία Τουτουνζιάν
κΑΛΛΙτΕΧΝΙκή δΙΕυΘυΝτρΙΑ: 
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δήΜΙουρΓΙκο: Δανάη Μιχαηλίδου
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ΕκδοτΙκος οΙκος δΙΑς Λτδ
Λεωφόρος  Άντη Χατζηκωστή και Γωνία 
Λεωφόρου Αρχαγγέλου 31, 2057, 
ςτρόβολος, Λευκωσία
τηλ.: +357 22 580 580, 
φαξ: +357 22 580 675

Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται 
για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέ-
φονται. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε 
οπτικοακουστικό μέσο όλου ή μέρους του 
περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια του 
εκδότη.

Produced under licence from reach 
Magazines Worldwide limited registered 
number (6395556) – one canada square, 
canary Wharf, london e14 5aP. “oK!” and 
“oK! First For celeBritY neWs” are 
registered trade marks of reach Magazines 
Worldwide limited. all rights reserved.  
reproduction in whole or in part without written 
permission is strictly prohibited.
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Like
κάντε

κάντε Follow στο Instagram @OkMagazineCyprus

Επισκεφθείτε μας στο www.simerini.com

www.facebook.com/OkMagazineCyprus

για να ενημερώνεστε καθημερινά για όλα 
τα νέα από το χώρο της σοουμπίζ

ΠΕΡΙΕΧοΜΕνΑ    03 νοΕΜβΡΙοΥ 2019 • ΤΕΥΧοΣ 610

24 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤζΗΓΙΑννΗΣ - 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕδονΑΣ
Ανεπανάληπτες βραδιές στη λάρνακα
28 δΗΜΗΤΡΗΣ δΙΑΜΑνΤΙδΗΣ
Γιόρτασε στον Κωνσταντίνο Αργυρό
30 νΤΕνΙΑ ΑΓΑΛΙΑνοΥ
«Δεν θεωρώ ότι η Βίκυ Καγιά πίστεψε 
ποτέ σε μένα»
36 οΣΚΑΡ 2020
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση
40 ΕΜΜΑ ΣΤοοΥν
Η γνωστή ηθοποιός σε μια εξομολόγηση 
καρδιάς
66 ΚΕΪΤ ΜΠΛΑνΣΕΤ
Ανακηρύχθηκε γυναίκα της χρονιάς
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ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ•ΤΕΥΧΟΣ 610•03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019•2,90€ 

ΝΤΕΝΙΑ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ«∆ΕΝ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΒΙΚΥ ΚΑΓΙΑ ΠΙΣΤΕΨΕ ΠΟΤΕΣΕ ΜΕΝΑ»

GOVERNORS AWARDSΟΙ ΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΒΡΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΖΕΤΑ

ΑΘΩΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ο ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣΤΗΣ «ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΚΑΙ TON ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ»
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 
ΜΙΛΗΣΕ Η ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΤΩΝ GOVERNORS AWARDS, ΤΖΙΝΑ 

ΝΤΕΪΒΙΣ. ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΑΡ ΤΟΥ 
ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ, ΕΝΩ ΤΙΜΗΤΙΚΟ 
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΑΒΕ Η 91ΧΡΟΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΣ ΛΙΝΑ ΒΕΡΤΜΙΛΕΡ 

GOVERNORS AWARDS

«Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ»

Σε μια λαμπερή βραδιά πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή, 27 Οκτω-
βρίου, στο Λος Άντζελες, τα 

Governors Awards. Η εκδήλωση διοργα-
νώθηκε από την Ακαδημία Κινηματογρα-
φικών Τεχνών και Επιστημών που απονέμει 
και τα Όσκαρ και σ’ αυτήν παρευρέθη-
σαν διάσημοι καλλιτέχνες και δημιουρ-
γοί. Πρόκειται για έναν θεσμό ο οποίος 
έχει καθιερωθεί εδώ και δέκα χρόνια, 
από το 2009, όταν η Ακαδημία Κινημα-
τογραφικών Τεχνών και Επιστημών αφαί-
ρεσε από την τελετή των Όσκαρ το βρα-
βείο "lifetime achievement". Η συγκεκρι-
μένη εκδήλωση δεν αποτελεί μέρος των 
Academy Awards που μεταδίδονται τη-
λεοπτικά, εντούτοις θεωρείται μια λαμπρή 
εκδήλωση. Τη βραδιά τίμησαν σημαντικά 
πρόσωπα του χώρου του κινηματογρά-
φου και της τηλεόρασης, που έκλεψαν 
τις εντυπώσεις με υπέροχες δημιουργίες 
υψηλής ραπτικής. Ένα από τα σημαντικό-
τερα βραβεία της βραδιάς ήταν το βρα-
βείο που έλαβε η Αμερικανίδα ηθοποιός 
Τζίνα Ντέιβις, η οποία κάλεσε τους σκη-
νοθέτες του Χόλιγουντ να κάνουν περισ-
σότερα για να αντιμετωπίσουν την ανισό-
τητα που υπάρχει στην εκπροσώπηση των 

δύο φίλων στον κινηματογράφο και την 
τηλεόραση. Η 63χρονη ηθοποιός στην 
ομιλία της μετά τη βράβευσή της μίλησε 
ανοικτά για το έργο της υπέρ της προ-
ώθησης των γυναικών. Η ίδια έχει ιδρύ-
σει το 2004 τη μη κερδοσκοπική εται-
ρεία ερευνών, τη Geena Davis Institute 
on Gender in Media. Λαμβάνοντας το 
βραβείο η ηθοποιός δήλωσε ότι «όσο τε-
ράστιοι κι αν είναι οι αριθμοί στην πραγ-
ματική ζωή, είναι πολύ χειρότεροι στη 
μυθοπλασία, όπου τους φτιάχνουμε μό-
νοι μας. Κάνουμε χειρότερα τα πράγμα-
τα», επισημαίνοντας ότι η ανισότητα των 
δύο φύλων στην οθόνη «μπορεί να διορ-
θωθεί σε μία νύκτα». Η ίδια παράλληλα 
κάλεσε όλους τους παρευρισκομένους 
να πάρουν τα σενάρια τα οποία επεξερ-
γάζονται, «να σβήσουν μερικά ονόμα-
τα (...) και να τα κάνουν γυναικεία». «Με 
μιας έχετε δημιουργήσει μη στερεοτυπι-
κούς χαρακτήρες, οι οποίοι ίσως τελικά 
να είναι πιο ενδιαφέροντες μετά την αλ-
λαγή φύλου», σημείωσε. «Ας κάνουμε 
αυτήν την αλλαγή», πρόσθεσε. Ανάμεσα 
στους βραβευμένους ήταν και ο σκη-
νοθέτης Ντέιβιντ Λιντς, ο οποίος μετρά 
τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ 

Η 63χρονη ταλαντούχα ηθοποιός 
Τζίνα Ντέιβις έλαβε τιμητικό βραβείο 
για τα χρόνια προσφοράς της στον 

κινηματογράφο, αλλά και για το έργο της 
υπέρ της προώθησης των γυναικών.

Η 91χρονη Ιταλίδα σκηνοθέτρια Λίνα 
Βερτμίλερ μαζί με την κόρη της Μαρία και 
τον σύντροφό της Αλεσάνδρο Σαντόνι. 

Η 91χρονη σκηνοθέτρια Ιζαμπέλα Ροσελίνι δήλωσε μέσω 
της μεταφράστριάς της πως θα ήθελε να μετονομάσει το 
βραβείο σε θηλυκό όνομα, όπως το Anna.

Ο βραβευμένος Ντέιβιντ Λιντς
με τη σύζυγό του Έμιλι.
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τον σύντροφό της Αλεσάνδρο Σαντόνι. 

Η 91χρονη σκηνοθέτρια Ιζαμπέλα Ροσελίνι δήλωσε μέσω 
της μεταφράστριάς της πως θα ήθελε να μετονομάσει το 
βραβείο σε θηλυκό όνομα, όπως το Anna.

Ο βραβευμένος Ντέιβιντ Λιντς
με τη σύζυγό του Έμιλι.

Η Τζένιφερ Λόπεζ
με δημιουργία Reem Acra.

Η Σαρλίζ Θερόν
με ασπρόμαυρο Tom Ford 
outfit.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον
με Celine.
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Η Ντακότα Τζόνσον 
με Brandon Maxwell.

Η Ολίβια Γουίντερ 
με Ralph Lauren.

Ο Τομ Χάνκς.

Ο Έντουαρντ Νόρτον και 
η Σάσα Ρόμπερτσον. Ο Τζέιμι Φοξ. Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Ο Τζόρνταν Πιλ και η Λουπίτα Νιόνγκο
με Givenchy. 

Η Κέκε Πάλμερ με σέξι μοβ τουαλέτα και 
εντυπωσιακό ντεκολτέ.
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Η Ρενέ Ζελβέγκερ με μαύρο στενό 
maxi φόρεμα.

Ο Τομ Χάνκς. Η Ρεγκίνα Κινγκ με Ralph and 
Russo.

Ο Τζόρνταν Πιλ και η Λουπίτα Νιόνγκο
με Givenchy. 

H Σάσα Αλεξάντερ με ρομαντική διάθεση μαζί
με τη Σοφία Λόρεν με μαύρη τουαλέτα.

Η Κέκε Πάλμερ με σέξι μοβ τουαλέτα και 
εντυπωσιακό ντεκολτέ.

μέσα στα πενήντα χρόνια πορείας 
του στον σύγχρονο κινηματογράφο. 
Ο Ντέιβιντ Λιντς έλαβε το τιμητικό 
βραβείο Όσκαρ  για την προσφορά 
του στο σινεμά και τη φιλανθρωπία. 
Αρκετές φορές στην καριέρα του 
ο ευρηματικός σκηνοθέτης έχει αλ-
λάξει τους αφηγηματικούς κανόνες 
του κινηματογράφου με τις ταινίες  
«Eraserhead «Blue Velvet», «Ατίθαση 
Καρδιά» και το «Η Χαμένη Λεωφό-
ρος». Ο ίδιος μάλιστα έχει αφήσει 
το στίγμα του και στην τηλεόραση με 
την εμβληματική σειρά «Twin Peaks». 
Τιμητικό βραβείο όμως πήρε και η 
91χρονη Ιταλίδα σκηνοθέτρια Λίνα 
Βερτμίλερ, η οποία επιτέλους βρα-
βεύτηκε για το έργο της και κράτησε 
στα χέρια της το χρυσό αγαλματίδιο. 
Είναι η δημιουργός των «Η Κυρία 
και ο Ναύτης», «Ιστορία Έρωτα και 
Αναρχίας» και η πρώτη γυναίκα σκη-
νοθέτρια που προτάθηκε για Όσκαρ 
Σκηνοθεσίας το 1977 με την ταινία 
«Ο Πασκουαλίνο και οι 7 Καλλο-
νές». Τιμητικό βραβείο Όσκαρ όμως 
έλαβε και η 91χρονη σκηνοθέτρια 
Ιζαμπέλα Ροσελίνι. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

H Μεγκ Ράιαν με μπλε μάξι 
δημιουργία.
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΙΩΠΗΣ Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΡΟΜΠ ΛΟΟΥ 
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΦΑΝΗΚΕ 

«ΗΛΙΘΙΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΗ ΖΩΗ

ΡΟΜΠ ΛΟΟΥ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΙΩΠΗΣ Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΡΟΜΠ ΛΟΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΙΩΠΗΣ Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΡΟΜΠ ΛΟΟΥ 

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ

Νηφάλιος είναι πλέον ο ηθοποιός Ρομπ 
Λόου μετά το σκάνδαλο που προέκυ-
ψε το 1988. Ένα από τα γεγονότα που 

στιγμάτισαν την καριέρα του ήταν και η κασέτα 
που διέρρευσε όταν ο ίδιος βιντεοσκόπησε τον 
εαυτό του να κάνει σεξ με ένα 16χρονο κορίτσι. 
Τότε ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος έγινε γνω-
στός από την ταινία "Outside", κατέστρεψε την 
καριέρα του σε ηλικία 24 χρονών και το περι-
στατικό συνέβη το βράδυ πριν κάνει μια εμφά-
νιση σε εκδήλωση για την υποστήριξη του Μά-
ικλ Δουκάκις ως Προέδρου των ΗΠΑ. Σήμερα 
ο ίδιος σε συνέντευξή του μιλά για τη υπόθεση 
αυτή. «Νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μου 
έχει συμβεί», δήλωσε ο 55χρονος ηθοποιός 
στο «The Jess Cagle Show» και πρόσθεσε: «Ει-
λικρινά, το παραδέχομαι, γιατί με έκανε να είμαι 
νηφάλιος. Παντρεύτηκα πριν από 29 χρόνια και 

έχω δύο σπουδαίους γιους, οπότε δεν νομίζω 
ότι μπορεί σε κανέναν να συμβεί αυτό, χωρίς 
να περάσει πρώτα από ένα τέτοιο σκάνδαλο». 
Όπως είπε, το γεγονός αυτό τον ταρακούνησε: 
«Ήταν ένας από τους λόγους που καθάρισα. 
Ξύπνησα μια μέρα και σκέφτηκα: Τι κάνω με τη 
ζωή; Στα 29 μου χρόνια. Ήμουν πολύ ηλίθιος», 
ανέφερε καταλήγοντας. Ο ίδιος επέστρεψε το 
1999 στη μικρή οθόνη με το πολιτικό δράμα 
«The West Wing»… 

Η ταινια που τον έκανέ γνωστο
Το 1983 κυκλοφόρησε η συμμορία των 
«Greasers» και ανάμεσά τους ήταν και ο Ρομπ 
Λόου, ο οποίος μαζί με τους συμπρωταγωνιστές 
του Ματ Ντίλον, Ραλφ Μάτσιο, Τομ Κρουζ, Εμί-
λιο Έστεβεζ, Τόμας Χάουελ και Πάτρικ Σουέ-
ιζ γνώρισαν την απόλυτη επιτυχία. Η 16χρονη 

τότε συγγραφέας Σούζαν Ελίζαμπεθ Χίντον, που 
έγραψε τα βιβλία, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές 
και προκάλεσε και αντιδράσεις από τα πιο συντη-
ρητικά τμήματα της κοινωνίας. Πολλά σχολεία 
θεωρούσαν ότι είναι απαραίτητο να διδαχτεί το 
βιβλίο στην τάξη, ενώ άλλα απαγόρευσαν στους 
μαθητές να το διαβάσουν. Τότε ο Ρομπ Λόου, ο 
οποίος ήταν μέλος της «Brat Pack», της ομάδας  
νεαρών ηθοποιών του Χόλιγουντ, μαζί με τους 
υπόλοιπους είχαν αποκτήσει κακή φήμη για τις 
κραιπάλες τους. Ο συγκεκριμένος χαρακτηρι-
σμός είχε δοθεί από έναν δημοσιογράφο που 
έτυχε να περάσει τη νύχτα του με τους νεαρούς 
τότε ηθοποιούς. Μάλιστα, τότε οι ηθοποιοί ήταν 
μπλεγμένοι με σκάνδαλα ναρκωτικών και βίντεο 
σεξουαλικής φύσης, όπως ο Ρομπ Λόου.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΑ

ο 55χρονος 
πλέον ηθοποιός 

ζει γαλήνια τη ζωή 
του με τη σύζυγό 
του σέρι, η οποία 

είναι επαγγελματίας 
καλλιτέχνις μακιγιάζ 
και έχει εργαστεί στο 

Χόλιγουντ. Έγινε 
περισσότερο γνωστή 

από το σύζυγό της 
Ρόμπ Λόου.
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Ο ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ ΑΓΓΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ 
ΦΟΡΑ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΤΑ ΑΛΤΡΟΥΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, 
ΑΦΟΥ ΔΩΡΙΣΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ PETA

ΠΟΛ ΜΑΚΚΑΡΝΤΕΪ

Ο ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ ΑΓΓΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ 

ΔΩΡΙΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Στη μεγαλύτερη οργάνωση για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
ζώων, PETA, δώρισε το τραγού-

δι του με τίτλο «Looking For Changes», 
του 1993, ο γνωστός σε όλους βρα-
βευμένος Άγγλος τραγουδιστής, στι-
χουργός και συνθέτης, αλλά και χρι-
σμένος ιππότης, Πολ ΜακΚάρντεϊ. Ο 
γνωστός ακτιβιστής για τα δικαιώματα 
των ζώων δώρισε στην PETA το τραγού-
δι για την εκστρατεία της με στόχο τον 
τερματισμό των βάναυσων πειραμάτων 
σε ζώα σε εργαστήρια. Ο ίδιος δήλω-
σε: «Ψάχνω για αλλαγές που θα συνε-
χίσουν τη δυναμική της απομάκρυνσης 
των ζώων από τα εργαστήρια. Τα πειρά-
ματα σε ζώα είναι ανήθικα, είναι μια κο-
λοσσιαία αποτυχία και χάσιμο χρόνου 
και χρημάτων. Μπορούμε και πρέπει να 
κάνουμε το καλύτερο δυνατό». Σύμφω-
να με την οργάνωση PETA, «περίπου το 
90% των πειραμάτων σε ζώα δεν οδη-
γούν σε θεραπείες για τον άνθρωπο 
και το 95% των νέων φαρμάκων που 
δοκιμάζονται ως ασφαλή και αποτελε-
σματικά σε ζώα αποτυγχάνουν στις κλι-
νικές μελέτες στον άνθρωπο». Ο Πολ 

ΜακΚάρντεϊ εμφανίζεται στο βίντεο κι-
νουμένων σχεδίων να παίζει ακουστική 
κιθάρα, ενώ περιβάλλεται από ζώα που 
έχουν απελευθερωθεί από ένα εργα-
στήριο. Να θυμίσουμε ότι ο Πολ Μακ-
Κάρντεϊ είναι ένας από τους πολλούς 
μουσικούς που έχουν δώσει τραγούδια 
στην ΡΕΤΑ, μεταξύ άλλων ο Νικ Κέιβ, η 
Κρίσι Χάιντ, οι Black Keys και άλλοι. Ο 
Πολ ΜακΚάρντεϊ, ο οποίος έχει κερ-
δίσει παγκόσμια φήμη ως ένα από τα 
ιδρυτικά μέλη του μουσικού συγκρο-
τήματος των Beatles, κατέχει τον τίτλο 
του πιο εμπορικά επιτυχημένου τραγου-
δοποιού στην ιστορία της δημοφιλούς 
μουσικής, σύμφωνα με το Βιβλίο Γκί-
νες. Μαζί με τον Τζον Λένον έγραψαν 
τραγούδια τα οποία έχουν γίνει γνωστά 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο ίδιος έχει 
ασχοληθεί με γυρίσματα ταινιών, με την 
κλασική μουσική και την περιβαλλοντι-
κή/ηλεκτρονική μουσική, καθώς επί-
σης έχει συμμετάσχει στα προγράμμα-
τα βοήθειας για τις διεθνείς φιλανθρω-
πίες.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Μετά τον θάνατο της συζύγου του, 
Λίντα, ο Πολ ΜακΚάρντεϊ ασχολείται 
με φιλανθρωπικές συναυλίες.

Ο βραβευμένος Άγγλος τραγουδιστής είναι γνωστός 
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων.
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ΑΘΩΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 
ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ»

Ο ΑΘΩΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΥΣ, 
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ. 

ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
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Ο ΑΘΩΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΥΣ, 
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ. 

ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Η αυθεντικότητα και η ειλικρίνειά 
του τον κατατάσσουν στην κορυ-
φή της πυραμίδας εκείνων των 

σπάνιων ανθρώπων που έχουν τη στόφα 
του νικητή. Ο γνωστός ηθοποιός αυτή 
την περίοδο πρωταγωνιστεί στην κυπρι-
ακή ταινία «Sunrise in Kimmeria» και πα-
ράλληλα είναι μέλος της συγγραφικής 
ομάδας της σειράς εποχής του ΣΙΓΜΑ 
«Γαλάτεια». Σε μια αποκλειστική συνέ-
ντευξη στο Περιοδικό ΟΚ! ο καταξιω-
μένος ηθοποιός μιλά για τον ρόλο του 
στην προαναφερθείσα ταινία και αποκα-
λύπτει άγνωστες πτυχές του εαυτού του.

Έχεις πει ότι δεν είχες όνειρο να 
ζήσεις στην Κύπρο, αλλά η ευ-
καιρία της τηλεόρασης σού χτύ-
πησε την πόρτα. Τι ονειρευόσουν 
να κάνεις και πώς φαντάζεσαι 
ότι θα ήταν η ζωή σου εάν δεν 
άνοιγες την πόρτα αυτή;
Η αλήθεια είναι ότι η τότε απόφασή μου 
για να φύγω απ’ την Κύπρο έμοιαζε το 
ιδανικό, δεδομένου ότι μετρούσα μό-
λις εννέα μήνες αφότου είχα επιστρέ-
ψει ξανά στο νησί μετά από αρκετά χρό-
νια εκτός και το κλίμα μού έπεσε κάπως 
βαρύ. Βλέπεις, λίγο η ιδιόρρυθμη νοο-
τροπία (τότε), η κοινωνία που -κατά τη 
δική μου γνώμη- μπάζει ακόμα και τώρα 
από παντού, τα μυαλά που κουβαλούσα, 
δεν συνέθεταν τέλος πάντων και το κα-
λύτερο σκηνικό. Παρόλα αυτά, βλέπο-
ντας τα πράγματα εκ των υστέρων, θεω-
ρώ πως πήρα τη σωστή απόφαση. Πράγ-
μα που αν δεν συνέβαινε, εγώ θα είχα 
διεκδικήσει κάτι άλλο στη ζωή μου, ίσως 
μια κάποια άλλη προσωπική μου ευτυ-
χία, αλλά θα έκανα εκπτώσεις σε όνειρα 
που δεν ήθελα ποτέ να προδώσω. Και 
να 'μαι εδώ λοιπόν, στην Κύπρο, ευγνώ-
μων για ευκαιρίες που μου έχουν δοθεί, 
κοντά στην οικογένειά μου, στους φί-
λους μου, στους πιο δικούς μου ανθρώ-
πους, ευτυχισμένος, αλλά καμιά φορά 
και τόσο προδομένος απ’ αυτόν τον 
τόπο. Για τη ζωή που θα είχα αν έφευγα 
από Κύπρο δεν ξέρω τι να σου πω. Νο-
μίζω πως επίσης τρομάζω να την κάνω 
εικόνα. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είχε 
θετικό πρόσημο. Όχι την τότε -δεδομέ-
νη- χρονική στιγμή.

Φέτος σε βλέπουμε να πρωτα-
γωνιστείς στην κυπριακή ταινία 
του Σάιμον Φαρμακά «Sunrise 
in Kimmeria» (απέσπασε το Βρα-
βείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινί-
ας στο «Cyprus Film Days») πλάι 
σε αξιόλογους ηθοποιούς, όπως 

η Κίκα Γεωργίου. Τι έχεις ξεχωρί-
σει από τη συνεργασία σου αυτή;
Η «Κιμμέρια» κι η ευκαιρία μου να συ-
νεργαστώ με κάποιους ανθρώπους, 
όπως την Κίκα Γεωργίου και τον Σάιμον 
Φαρμακά, καθώς και όλους τους εκλε-
κτούς συντελεστές, είναι κι ένας πολύ 
σημαντικός λόγος για το ότι νιώθω τε-
λικά ευγνώμων που έμεινα στην Κύπρο. 
Μία αξέχαστη εμπειρία που εύχομαι 
να διαρκούσε περισσότερο. Διαφέρει 
πολύ ο κινηματογράφος απ’ την τηλεό-
ραση. Έχει άλλο όγκο, μια κάποια άλλη 
βαρύτητα. Ένα άλλο ψάξιμο. Μεγαλύ-
τερο βάθος, αλλά και μεγαλύτερη ευ-
θύνη. Δεν μπορώ να συγκεκριμενοποιή-
σω τι ξεχώρισα από τη συνεργασία και 
να αφήσω κάτι άλλο πίσω. Θα σου πω 
μόνο κάτι. Η συνεργασία αυτή μου έδω-
σε ελπίδα. Ελπίδα για τα όσα έχω δικαί-
ωμα να ονειρεύομαι πως μπορούν να 
γίνουν και στην Κύπρο και να αφορούν 
και τον κόσμο έξω απ’ αυτήν. Η Κύπρος 
έχει εξαιρετικά αξιόλογους και καταξι-
ωμένους καλλιτέχνες, γιατί περί καλλι-
τεχνών μιλάμε, κι είναι υπέροχο να τους 
συναντάς στη ζωή σου. Λόγω του ότι 
αναφέρθηκες συγκεκριμένα στην Κίκα 
και τον Σάιμον, θα σου πω ότι είναι δύο 
υπερ-ταλαντούχοι άνθρωποι, που έχω 
πολύ ψηλά. Είναι τόσο πλούσιοι στο 
μέσα τους, που αξίζει να τους γνωρίσεις 
και να συνεργαστείς μαζί τους. Εύχομαι 
οι δρόμοι μας να διασταυρωθούν ξανά.

Η ιστορία του έργου εκτυλίσσε-
ται σε ένα (φανταστικό) κυπρια-
κό χωριό. Αυτό αντικατοπτρίζει 
και την κλειστή κοινωνία μας, 
η οποία βάζει παρωπίδες σε κά-
ποια φλέγοντα ζητήματα. Αυτό 
σε ενοχλεί; Υπάρχει κάτι που θα 
έκανες διαφορετικά εάν δεν εί-
χαμε ταμπού ως κοινωνία;
Η ιστορία του έργου ναι μεν εκτυλίσ-
σεται σ’ ένα «φανταστικό» χωριό, δεν 
απέχει όμως και πολύ απ’ την κυπρια-
κή πραγματικότητα. Ο Σάιμον σχολιάζει 
πολύ εύστοχα μερικά από τα ζητήματα 
για τα οποία μας περιορίζει και η χώρα 
που ζούμε. Πολλά θα γινόντουσαν δι-
αφορετικά εάν δεν είχαμε ταμπού στην 
κλειστή, όπως κι εσύ περιέγραψες, κοι-
νωνία. Και βεβαίως είναι κάτι που με 
ενοχλεί και μάλιστα πολύ κάποιες φο-
ρές. Με κάποια έμαθα να ζω, τρομάζω 
όμως καμιά φορά όταν ακούω πώς σκέ-
φτονται μερικοί άνθρωποι στην Κύπρο, 
που δυστυχώς τους δίνεται και το βήμα 
να λένε όσα -κακώς- λένε. Είτε αυτοί εί-
ναι άνθρωποι της εκκλησίας, που έχουν 

«ΗρΘΑ ΑΝτΙΜΕτωΠΟΣ 
ΜΕ τΗΝ ΚΑτΑΘΛΙψΗ. 
ΔυΣΚΟΛΕυτΗΚΑ ΝΑ 

ΒΓω ΑΠ' ΑυτΗΝ»
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μάλιστα και μεγάλη επιρροή στους ακό-
λουθούς τους, είτε πολιτικοί, που ακό-
μα και τώρα ψάχνω να βρω τον λόγο 
γιατί κάποιος να τους έχει ψηφίσει, είτε 
απλοί, καθημερινοί άνθρωποι που αντι-
κειμενικά θα έπρεπε να φιλτράρουν και 
δεύτερη και τρίτη φορά αυτά που δυ-
στυχώς βγαίνουν απ’ το στόμα τους. Σε 
μια πιο ανεκτική κοινωνία με περισσότε-
ρο διάλογο (πήξαμε πια στους «δήθεν» 
μονολόγους), με περισσότερη αγάπη, 
καλύτερη παιδεία, λιγότερο ρατσισμό, 
πιο βαθιά κι όχι τόσο επιφανειακή, θα 
ήμουνα σίγουρα πιο ελεύθερος. Ελεύ-
θερος να είμαι αυτός που θέλω να εί-
μαι, χωρίς λογοκρισία. Αυτό νομίζω ότι 
στερούμαστε και στην Κύπρο. Την ελευ-
θερία μας. Η χώρα μας, συχνά πυκνά, 
μας πνίγει.

Έχεις παίξει διάφορους ρόλους. 
Υπήρχε κάποιος από αυτούς με 
τον οποίο σε κάποια φάση είχες 
ταυτιστεί και περνούσες κάτι πα-
ρόμοιο στην αληθινή σου ζωή;
Νομίζω ο «Σκεύος», ο ρόλος που εν-
σαρκώνω στην «Κιμμέρια», είναι ένας 
ρόλος που πραγματικά νιώθω πως είχα 
ταυτιστεί σε διαφορετικές φάσεις στη 
ζωή μου μαζί του. Μια κρίση ταυτό-
τητας, η ανάγκη τού να ανακαλύψεις 
ποιος πραγματικά είσαι, να κυνηγήσεις 
το άπιαστο όνειρο, τη δική σου «Χίμαι-
ρα», να τολμήσεις να προσπαθήσεις. 
Ο «Σκεύος» ήταν ο πιο ολοκληρωμένος 
χαρακτήρας που είχα την ευκαιρία ποτέ 
να φτιάξω. Τον κατάλαβα και τον δικαι-
ολόγησα πιο εύκολα. Έχουμε παρόμοι-
ες ανησυχίες.

Ποια είναι η πιο σημαντική υπό-
σχεση που έχεις δώσει στον 
εαυτό σου μετά από κάποια γε-
γονότα που σε έκαναν να αλλά-
ξεις;
Να μάθω να αγαπώ τον εαυτό μου. 
Να μείνω πιστός στα όνειρά μου. Και 
να μην απογοητεύσω ξανά τους ίδιους 
ανθρώπους. Πολλά αλλάζουν καθώς 
μεγαλώνουμε. Μαζί τους κι εμείς. Γινό-
μαστε πιο δυνατοί, αν το χειριστούμε 
σωστά.

Ποια θεωρείς ως την πιο δύσκο-
λη στιγμή που βίωσες στη ζωή 
σου;
Τον Αύγουστο του 2015. Όλοι έχου-
με τα πάνω και τα κάτω μας. Εκείνο τον 
Αύγουστο όμως όλα για μένα μοιάζανε 
μαύρα! Ήταν η πρώτη φορά που ήρθα 
αντιμέτωπος με την κατάθλιψη. Δυσκο-
λεύτηκα να βγω απ’ αυτήν, αλλά έχο-
ντας τους σωστούς ανθρώπους γύρω 

μου, την οικογένειά μου, τους φίλους 
μου και παίρνοντας τις σωστές αποφά-
σεις, ξανασηκώθηκα πολύ πιο δυνατός 
κι αποφασισμένος.

Έχεις φτάσει ποτέ σε σημείο που 
να αμφισβητήσεις την πίστη σου 
στον Θεό για κάποια γεγονότα 
που σε έχουν ταλαιπωρήσει;
Την πίστη μου στον Θεό νομίζω πως 
όχι. Άλλο βέβαια ο Θεός κι άλλο η εκ-
κλησία. Ο Θεός νομίζω μας δίνει τις 
επιλογές, εμείς όμως είμαστε αυτοί που 
αποφασίζουμε. Γι’ αυτό έμαθα πια να 
κατηγορώ εμένα για ό,τι με «ταλαιπω-
ρεί». Εξάλλου το πόσο εύκολα ή δύ-
σκολα έρχονται τα πράγματα στη ζωή 
μας, καθορίζουν αυτό που είμαστε. Αν 
θεωρήσουμε λοιπόν ότι είμαστε πιόνια, 
σ’ ένα «ανώτερο» παιχνίδι, τότε ο Θεός 
είναι εκείνος που αποφασίζει το πόσο 
απλή ή περίπλοκη θα είναι η «πίστα» 
στην οποία θα παίξουμε. Εμείς έχουμε 
τα ζάρια, εμείς ρίχνουμε, εμείς κάνου-
με τις κινήσεις. Εκείνο που καμιά φορά 
με πειράζει είναι που θεωρώ την «πίστα» 
που έχει δοθεί στην οικογένειά μου 
κομματάκι δύσκολη.

Είσαι από τους ανθρώπους που 
όταν ερωτεύονται το ζουν στο 
έπακρο;
Γενικά νομίζω είμαι των άκρων. Παλαιό-
τερα ακόμα πιο πολύ. Τώρα κάπως ηρέ-
μησα. Προσπαθώ, όσο μου το επιτρέπει 
το πρόγραμμά μου, να τα ζω όλα έντο-
να. Πιστεύω όμως περισσότερο στην 
πραγματική αγάπη πια παρά στον έρω-
τα. Δεν σημαίνει πως έχω πάψει να πι-
στεύω ή πως δεν το βιώνω κιόλας, απλά 
ψάχνω πλέον την ουσία στα πράγματα. 
Θέλω να βλέπω πιο βαθιά. Το ιδανικό 
για μένα είναι ο άνθρωπος που επιλέ-
γεις να έχεις δίπλα σου να σε κάνει να 
θέλεις να γίνεσαι καλύτερος μέρα με 
τη μέρα.

Βίωσες κάποιον χωρισμό, στον 
οποίο να έπεσες στα πατώματα 
και ενδεχομένως μετά από αρ-
κετά χρόνια να αντιλήφθηκες 

ότι ακόμη μπορεί να ήθελες να 
δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία;
Το έζησα, ναι. Και στα πατώματα έπεσα, 
και κλάμα έριξα, και μια «κατάθλα» (κα-
τάθλιψη) βάρεσα, αλλά όλα μια χαρά. 
Ηθοποιός είμαι. Αν δεν πέσω εγώ στο 
πάτωμα, ποιος θα πέσει! Είμαστε λίγο 
περίεργη «φάρα». Τέλος πάντων. Νομί-
ζω πως όταν το προσπάθησα ξανά μια 
δεύτερη φορά μετά από πολλά χρόνια 
και δεν μου βγήκε, τότε κατάφερα και 
προχώρησα. Απ’ την άλλη, ίσως να μην 
το προσπάθησα αρκετά ή ίσως την κα-
τάλληλη στιγμή.

Πώς θα αντιδρούσες εάν ήσουν 
ερωτευμένος με μια συνάδελ-
φό σου και μάθαινες ότι θα συ-
μπρωταγωνιστούσατε στο ίδιο 
έργο;
Αναλόγως με τη συνεργασία. Αν μιλά-
με για κινηματογράφο ή θέατρο, που η 
χρονική του διάρκεια είναι πιο μικρή απ’ 
της τηλεόρασης, αλλά κάπως πιο ουσι-
αστική η τριβή της, τότε θα είχε ένα εν-
διαφέρον. Αν αυτό όμως γινόταν στην 
τηλεόραση, not good news! Η καθημε-
ρινή επαφή νομίζω πως θα είχε τα αντί-
θετα αποτελέσματα από τα θεμιτά. Δεν 
μου έχει τύχει όμως ακόμα, οπότε δεν 
μπορώ να πω τίποτα με σιγουριά. Πα-
ρόλα αυτά εκείνο που μπορώ να πω εί-
ναι ότι καλύτερο θα ήταν μια γνωριμία 
εκτός δουλειάς κι ας είναι με συνάδελ-
φο, παρά στο εργασιακό μας περιβάλ-
λον.

Mιας και είσαι ένας από τους σε-
ναριογράφους της «Γαλάτειας», 
θέλω να μου πεις ποια συγκλο-
νιστική -αληθινή- ιστορία θα 
μπορούσες να κάνεις σενάριο 
για τηλεοπτική σειρά;
Τη ζωή και τα όσα πέρασε ο πατέρας 
μου. Όχι βέβαια για σειρά. Μια ταινία 
ίσως καλύτερα. Μια ιστορία για έναν 
άνθρωπο που έχει περάσει πολλά κι 
έχει αδικηθεί σε μεγάλο βαθμό στη ζωή 
του, τόσο απ’ την απαίδευτη κοινωνία 
όσο και απ’ το αναξιοκρατικό της σύ-
στημα. Εύχομαι βέβαια, εάν και εφόσον 
ποτέ προχωρήσω σε ένα τέτοιο βήμα, 
ο πατέρας μου να έχει λυτρωθεί μέχρι 
τότε.

Ποιο απόφθεγμα σε αντιπροσω-
πεύει;
Γίνε η αλλαγή που θες να δεις στον κό-
σμο. ok!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

«Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ 
ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΛΗ 'Η 

ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
Η "ΠΙΣΤΑ" ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΘΑ ΠΑΙξΟΥΜΕ»
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ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ 
ΓΑΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ 

ΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

XΡΙΣΤΙΝΟΣ ΠΙΠΗΣ – ΘΕΛΞΙΑ ΒΑΛΕΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ 

ΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥΣ
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Το πάρτι του ζευγαριού πραγματοποι-
ήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 26 
Οκτωβρίου, επιλέγοντας να χρησιμο-

ποιήσουν έναν εντυπωσιακό χώρο του ξενο-
δοχείου Alasia, που ανήκει στην οικογένεια 
του γαμπρού, και ο οποίος μέχρι σήμερα 
δεν ήταν ανοιχτός για το κοινό, εντυπωσιά-
ζοντας τους 450 καλεσμένους τους. Η δια-
κόσμηση είχε επιρροές από το Μαρόκο με 
ροζ ανθοσυνθέσεις στα τραπέζια, λαμπά-
κια που έκαναν το σκηνικό απόλυτα ρομα-
ντικό και χαλιά που προσέδιδαν μία boho 
και ταυτόχρονα cozy πινελιά στον χώρο. Τα 
λουλούδια ήταν όλα φυσικά και τα επιμε-
λήθηκε η ίδια η νύφη μαζί με συνεργάτιδές 
της. Η Θέλξια Βαλέρια Φραγκούδη και ο 
σύζυγός της Χριστίνος Πίπης έτρεχαν μέχρι 
την τελευταία στιγμή προκειμένου το φαντα-
σμαγορικό πάρτι τους να αφήσει τις καλύτε-
ρες εντυπώσεις, καθώς λίγη ώρα πριν από 
την έναρξή του έπεσε βροχή και έπρεπε να 

προλάβουν οι συνεργάτες τους να καθαρί-
σουν τα πάντα για να υποδεχθούν τους κα-
λεσμένους. Το ζευγάρι έκανε εντυπωσιακή 
είσοδο στον χώρο με ανεβαστικά κομμάτια 
και πυροτεχνήματα εδάφους, ενώ μετά το 
κόψιμο της τούρτας και αφού δείπνησαν, 
προβλήθηκε στο video wall ένα δεκάλεπτο 
βίντεο απ’ όσα έγιναν στον γάμο τους στις 
26 Αυγούστου στη Σίφνο. Στη συνέχεια χό-
ρεψαν πιο ερωτευμένοι από ποτέ το κομμά-
τι «Τotal Sisguise» και βέβαια οι καλεσμένοι 
απόλαυσαν τη χορογραφία του ζευγαριού 
που έκαναν στη Σίφνο και η οποία ήταν μια 
παραλλαγή τανγκό. Ο Κωνσταντίνος Χρι-
στοφόρου έκανε έκπληξη στο ζευγάρι και 
ανέβηκε στο γαμήλιο τραπέζι ερμηνεύοντας 
κάποιες από τις επιτυχίες του ξεσηκώνοντας 
τους πάντες. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: LOUIS GABRIEL 

Απολαμβάνοντας τη σαμπάνια τους και 
κάνοντας «τσίαρς» με τον κόσμο.

Η άκρως ανεβαστική είσοδος του 
ζευγαριού στο γαμήλιο πάρτι.

To υπέροχο χορευτικό του ζευγαριού που έκανε στη Σίφνο το ξαναείδαμε και στο γαμήλιο πάρτι,
μια παραλλαγή του τανγκό, και αποθεώθηκε.  

Η Θέλξια Βαλέρια Φραγκούδη και η Ανδρεάνα Φραγκούδη.



19

Απολαμβάνοντας τη σαμπάνια τους και 
κάνοντας «τσίαρς» με τον κόσμο.

To υπέροχο χορευτικό του ζευγαριού που έκανε στη Σίφνο το ξαναείδαμε και στο γαμήλιο πάρτι,
μια παραλλαγή του τανγκό, και αποθεώθηκε.  

Η Θέλξια Βαλέρια Φραγκούδη και η Ανδρεάνα Φραγκούδη. Η ρομαντική διακόσμηση του χώρου.

Η στιγμή που η μητέρα της νύφης, Έλενα Φραγκούδη, την καπνίζει.
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ΤΗΝ ΠΙΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΖΕΙ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΤΟΣΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ

MIXAΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΚΩΒΟΥ

ΧΑΛΑΡΩΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟ 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΣΟΦΟΚΛΗ

Ο Κύπριος ηθοποιός το πρωί του Σαββά-
του 26 Οκτωβρίου βόλταρε στο κέ-
ντρο της Λευκωσίας μαζί με τη σύζυγό 

του Πάνη Ιακώβου και τον γιο τους Σοφοκλή. «Το 
Σαββατοκύριακο ανήκει αποκλειστικά στον γιο 
μας», λέει συχνά ο ηθοποιός στους φίλους του. 
Όλη η οικογένεια κάθισε σε κεντρική καφετερία, 
με τον Μιχάλη να αφιερώνει περισσότερη από μια 
ώρα στον παιχνιδότοπο παίζοντας με τον μονά-
κριβο γιο του. Μπαμπάς και γιος συνδύασαν τα 
τουβλάκια και έκαναν μαζί πολλούς πύργους, με 
τον μικρό στο τέλος να τους χαλάει και να γελάει. 
Σε ενάμιση μήνα έρχονται τα Χριστούγεννα και οι 
μέρες εκείνες είναι ιδιαίτερες, αφού στις 23 Δε-
κεμβρίου ο μικρός Σοφοκλής θα γιορτάσει τα 3α 
γενέθλιά του και το ζευγάρι προγραμματίζει για 
εκείνον ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο πάρτι με 
τους μικρούς του φίλους. Η επαγγελματική και οι-
κογενειακή επιτυχία που βιώνει ο Κύπριος ηθοποι-
ός κάνουν αυτή την περίοδο μιαν από τις πιο ξεχω-
ριστές της ζωής του.  ok!

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ Ο Μιχάλης αφιέρωσε περισσότερη από μια ώρα στον παιχνιδότοπο παίζοντας

με τον μονάκριβο γιο του.

Το ζευγάρι προγραμματίζει για τον μικρό Σοφοκλή ένα υπέροχο 
χριστουγεννιάτικο πάρτι με τους μικρούς του φίλους. 

Μπαμπάς και γιος συνδύασαν τα τουβλάκια και έκαναν μαζί πολλούς 
πύργους, με τον μικρό στο τέλος να τους χαλάει και να γελάει.
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Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ 28ΗΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ 28ΗΣ

ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
χΩΡΙΣ ΤΗ ΖΕΤΑ

Αναχωρώντας για το αεροδρόμιο πήρε μαζί του και ένα 
πράσινο μήλο, αφού λατρεύει την υγιεινή διατροφή.

Αφού απόλαυσαν το πρόγευμά τους ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και
ο Κώστας Μακεδόνας ήπιαν καφέ συζητώντας σε χαλαρούς ρυθμούς.

Ο φωτογραφικός φακός του 
ΟΚ! τον απαθανάτισε το 
πρωί της Tρίτης, 29 Οκτω-

βρίου, απολαμβάνοντας το πρόγευμά  
του με τον Κώστα Μακεδόνα και στη  
συνέχεια πίνοντας τον καφέ τους και 
συζητώντας σε χαλαρούς ρυθμούς. 
Μετά από δύο νύχτες στο Radisson Blu 
και τις πετυχημένες εμφανίσεις τους, οι 
δύο ερμηνευτές χαλάρωσαν στο πολυ-
τελές ξενοδοχείο λίγο πριν την αναχώ-
ρησή τους για την Αθήνα. Ο Μιχάλης 
για πρώτη φορά φέτος βρίσκεται στην 

κριτική επιλογή talent show και μάλιστα 
συνυπάρχει με τη  σύντροφό του Ζέτα 
Μακρυπούλια, η οποία είναι η οικοδέ-
σποινα. Ο Κύπριος τραγουδιστής το 
απολαμβάνει και, σύμφωνα με το περι-
βάλλον του, δείχνει πολύ ευχαριστημέ-
νος για την επιλογή του. Ο Μιχάλης, 
φεύγοντας για αεροδρόμιο, ως λά-
τρης της υγιεινής διατροφής πήρε μαζί 
του και ένα πράσινο μήλο, που είναι το 
αγαπημένο του φρούτο.   ok!

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

ΔΥΟ ΒΡΑΔΙΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΣΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RADISSON BLU ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑ

ΔΥΟ ΒΡΑΔΙΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΣΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ 

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ
ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Οι δυο ερμηνευτές εμφανίστηκαν για δύο βραδιές στον 
16ο όροφο του πολυτελούς Radisson Blu στη Λάρνακα 
περνώντας έτσι το τριήμερο της αργίας της 28ης Οκτω-

βρίου στο νησί μας. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Κώστας Μακε-
δόνας πρόσφεραν μια εξαιρετική μουσική επιλογή στους παρευρι-
σκόμενους και η επιτυχία ήταν δεδομένη, αφού και τα δύο βράδια 

ο χώρος των εμφανίσεων ήταν ασφυκτικά γεμάτος. Τους δύο καλ-
λιτέχνες τίμησαν με την παρουσία τους εκλεκτοί παρευρισκόμενοι. 
Χορηγός επικοινωνίας ήταν το περιοδικό ΟΚ!   ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Η Έβελιν Χατζηνικολάου 

και η Ήλια Παπανικολάου
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Οι δύο καλλιτέχνες επί σκηνής.

ΔΥΟ ΒΡΑΔΙΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΣΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RADISSON BLU ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑ

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ
ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Οι δυο ερμηνευτές εμφανίστηκαν για δύο βραδιές στον 
16ο όροφο του πολυτελούς Radisson Blu στη Λάρνακα 
περνώντας έτσι το τριήμερο της αργίας της 28ης Οκτω-

βρίου στο νησί μας. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Κώστας Μακε-
δόνας πρόσφεραν μια εξαιρετική μουσική επιλογή στους παρευρι-
σκόμενους και η επιτυχία ήταν δεδομένη, αφού και τα δύο βράδια 

ο χώρος των εμφανίσεων ήταν ασφυκτικά γεμάτος. Τους δύο καλ-
λιτέχνες τίμησαν με την παρουσία τους εκλεκτοί παρευρισκόμενοι. 
Χορηγός επικοινωνίας ήταν το περιοδικό ΟΚ!   ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Ο Μάικ ΟρφανίδηςΟ Κώστας και η Άννα 

Ζαβού
Η Μόνικα ΚάκουH Μαίρη Φράγκου και η Ρούλα 

ΣτυλιανούΣτυλιανού
Η Έβελιν Χατζηνικολάου 
και η Ήλια Παπανικολάου
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Η Χρυστάλλα Χρήστου και 
η Νικολέττα Αντωνίου

Η Χριστιάνα και ο Γιώργος 
Καλλή

Η Κατερίνα Παπανικολάου,
η Δέσποινα Κωνσταντίνου και
η Έλση Παπανικολάου

Ο Αντώνης Ορθοδόξου, η Εύη Ορθοδόξου, η Έλενα 
Φυσεντζίδη και ο Παναγιώτης Φυσεντζίδης

Η Κάκια Τέκκη, η Σκεύη 
Βαρνάβα, η Μαρία Βουκή και 
η Αναστασία Παπανικολάου

Η Έλενα Ηλία και
ο Χριστόφορος Φιλίππου

η Δέσποινα Κωνσταντίνου και
η Έλση Παπανικολάου

Η Μαργαρίτα 
Χατζηγιαννάκη

Η Χάρις Ιωάννου, η Αυγή Ιωάννου και 
η Μαρκέλα Αλεξίου

Ο Αδάμος Κυριάκου και
ο Κωνσταντίνος Στυλιανού

Η Μαρία Λεοντίου, η Έλενα Σταύρου,
η Δέσποινα Ροτή και η Δέσποινα Μιχαήλ

Ο Κυριάκος Σιμιλλάς και
η Μαρία Χαϊλή
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Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ 
ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΟΡΤΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΓΥΡΟ 
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ 

ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΣΤΟΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΓΥΡΟ

Με τις επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού γιόρτασε την ονο-
μαστική του γιορτή το Σάββατο, 26 Οκτωβρίου, ένας από 
τους κορυφαίους αθλητές του ελληνικού μπάσκετ. Ο Δημή-

τρης Διαμαντίδης διασκέδασε με την παρέα του ανήμερα την ονομαστι-
κή του εορτή στο Fantasia, ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε κάποια στιγ-
μή έστειλε από την πίστα του νυχτερινού κέντρου τις δικές του ευχές στο 
αγαπημένο του φίλο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Θέλω να ευχηθούμε 
όλοι μαζί Χρόνια Πολλά σε έναν καλό μου φίλο, που γιορτάζει σήμερα 
και να τον ευχαριστήσουμε για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο ελληνι-
κό μπάσκετ». Όπως ήταν φυσιολογικό οι παρευρισκόμενοι ευχήθηκαν με 
τη σειρά τους Χρόνια Πολλά στον αθλητή, ενώ ξέσπασαν σε ένα θερμό 
χειροκρότημα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίζεται κάθε Παρασκευή 
και Σάββατο στο Fantasia, ενώ δίπλα του βρίσκονται ο Σταν Αντιπαριώτης 
αλλά και η συμπατριώτισσά μας Ήβη Αδάμου, η οποία αποτελεί ένα από 
τα πιο λαμπερά πρόσωπα της ελληνικής ποπ σκηνής.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ο δημοφιλής παίκτης του ελληνικού μπάσκετ 
γιόρτασε με έναν πολύ ωραίο τρόπο
την ονομαστική του γιορτή.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ευχήθηκε στον φίλο του επί σκηνής 
Χρόνια Πολλά. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΝΤΕΝΙΑ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ 
ΔΕΧΘΗΚΕ ΚΡΙΤΙΚΗ TO 2009 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ «NEXT TOP MODEL», 

ΟΜΩΣ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ  Η ΟΜΟΡΦΗ ΠΡΑΣΙΝΟΜΑΤΑ 
ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ ΝΑ ΔΙΑΠΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΝτέΝια αγαλιαΝού

«ΔΕΝ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΚΑΓΙΑ 
ΠΙΣΤΕΨΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΜΕΝΑ»

Οι τηλεθεατές την είχαν γνωρίσει 
μέσα από το «Νext Top Model» ως 
ένα γλυκύτατο κορίτσι, το οποίο φι-

λοδοξούσε να κάνει καριέρα στον χώρο του 
μόντελινγκ στην Ελλάδα. Σήμερα η Ελληνίδα 
καλλονή Ντένια Αγαλιανού συμπρωταγωνι-
στεί με τον αργεντίνικης καταγωγής ηθοποιό 
Σεμπαστιάν Ρουλί στη σειρά-υπερπαραγωγή 
του Netflix «El Ultimo Dragon». Σε μιαν απο-
κλειστική συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! η 
ηθοποιός με τα σπινθηροβόλα πράσινα μάτια 
μίλησε για το μπούλινγκ που υπέστη μέσα από 
την κριτική που της άσκησαν στο reality μοντέ-
λων, αλλά και για τη σχέση της με τη Βίκυ Κα-
γιά. Επιπλέον, απαντά γιατί η Ελλάδα την πλη-
γώνει και εξηγεί -από τη δική της σκοπιά- τον 
ρόλο που παίζει ο έρωτας στη ζωή της!

Πώς κατάφερες να πάρεις τον ρόλο 
της «Καρίνα» στην τηλενουβέλα «El 
Ultimo Dragon»;
Όταν έκανα το πρώτο casting στο W στού-
ντιο, το 2017, πήγα για διεκδικήσω έναν ση-
μαντικό ρόλο, αλλά τελικά δεν τον πήρα. Φέ-
τος δοκίμασα και πάλι την τύχη μου και έκανα 
casting, με την ίδια παραγωγή, για την τηλε-
νουβέλα «El Ultimo Dragon» και τελικά με πή-
ρανε για τον ρόλο της «Καρίνα». Ξέρεις, είναι 
κάποιες φορές που πρέπει να λες ότι δεν πρέ-
πει να απογοητεύεσαι. Η αποτυχία συμβαίνει 
μόνο όταν σταματήσεις να προσπαθείς. Γενι-
κά, δεν μου αρέσει η λέξη αυτή. Για μένα δεν 
υπάρχει στο λεξιλόγιό μου.

Μίλησέ μου για τον χαρακτήρα/
ρόλο που υποδύεσαι.
Λέγεται «Καρίνα Γκρισιέγκο». Είναι μια δυνα-
μική γυναίκα, η οποία είναι ο συνδετικός κρί-
κος του «Δράκου» (πρωταγωνιστής σειράς 
- Σεμπαστιάν Ρουλί) και του δίνει επαφές με 
τη ρώσικη μαφία, μιας και ο πατέρας της εί-
ναι ένας από τους μεγαλύτερους μαφιόζους 
(KGB), αλλά και με επιχειρηματίες, έτσι ώστε 
να επιτύχει τα μεγαλεπήβολά του σχέδια. Επί-
σης, θα τη χαρακτήριζα ως μια «αδίστακτη» 
γυναίκα μιας και κάνει τα πάντα για να πετύχει 
τον στόχο της. Σε έξι μήνες έρχεται η δεύτε-

ρη σεζόν. Εκεί θα δείτε περισσότερη δράση. 
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που υποδύομαι 
τον συγκεκριμένο ρόλο, αλλά και που έχω 
την ευκαιρία να παίζω πλάι σε πολύ σημαντι-
κούς ηθοποιούς. Η σειρά, προβάλλεται από 
το Netflix σε 196 χώρες! Αυτό λέει πολλά!

Στο έργο συμπρωταγωνιστείς με τον 
αργεντίνικης καταγωγής ηθοποιό 
Σεμπαστιάν Ρουλί. Πώς είναι στα γυ-
ρίσματα; Όταν έμαθε ότι είσαι Ελλη-
νίδα ενθουσιάστηκε; Σε ρωτάω, διό-
τι όλοι τρελαίνονται με την Ελλάδα!
Έτσι ακριβώς. Θυμάμαι την πρώτη του αντί-
δραση όταν έμαθε ότι κατάγομαι από την 
Ελλάδα. Μου είχε πει: «Πώς κατάφερες να 
μιλάς τόσο καλά την ισπανική γλώσσα; Πι-
στεύω ότι εάν πήγαινα στην Ελλάδα, δεν θα 
μπορούσα να μιλήσω τη γλώσσα τόσο καλά 
όσο το κάνεις εσύ μέσα σε τόσο μικρό χρο-
νικό διάστημα!». Είχαμε αρκετές σκηνές μαζί 
και με βοήθησε πάρα πολύ. Μονίμως συζη-
τούσαμε για να κάνουμε μια σκηνή, για να 
μπορέσουμε να την πάρουμε στα μέτρα μας. 
Γενικά, ο Σεμπαστιάν είναι ένας πολύ όμορ-
φος άνθρωπος, ο οποίος δίνει απλόχερα. 
Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που έχει φτάσει 
τόσο ψηλά!

Θέλω να μου περιγράψεις την πρώ-
τη μέρα γυρισμάτων στο Μαϊάμι. 
Αδημονούσες για κάποια σκηνή; 
Ποιος ηθοποιός είναι πάντα πρόθυ-
μος να σε βοηθήσει;
Η αλήθεια είναι ότι με το που πήρα τον ρόλο 
ήθελα να ξεκινήσω τα γυρίσματα. Το cast της 
σειράς είναι φανταστικό, αλλά, εξαιτίας του 
ότι ο ρόλος μου είναι συγκεκριμένος, έχω 
περισσότερες σκηνές με τον Σεμπαστιάν, ο 
οποίος είναι πάντα πρόθυμος να με βοηθή-
σει και να με συμβουλέψει. Μάλιστα, θυ-
μάμαι όταν γυρίζαμε μια σκηνή με όπλα και 
πήρα το θάρρος να αυτοσχεδιάσω. Το είπα 
στον σκηνοθέτη και στον Ρουλί και μου εί-
πανε «ας το δοκιμάσουμε». Εν τέλει η σκη-
νή «κλείδωσε» και την κάναμε όπως την είχα 
οραματιστεί.

Πόσο δύσκολο πιστεύεις ότι είναι να 
πετύχεις στο εξωτερικό και να κατα-
κτήσεις τα όνειρά σου;
Κατ' αρχήν να πω ότι είμαι Ελληνίδα 100%. 
Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ ταλέντο, όμως η 
μητέρα πατρίδα δεν δίνει ευκαιρίες στα παι-
διά της και αυτό με λυπεί! Εν αντιθέσει με το 
εξωτερικό, όπου «απορροφά» το ταλέντο που 
έχει κάποιος και το αξιοποιεί στο έπακρο. Θε-
ωρώ ότι για πάρα πολλά χρόνια είχε «κοπεί» 
ο ομφάλιος λώρος με την Ελλάδα, διότι όχι 
μόνο δεν με στήριξε, αλλά μου δημιούργη-
σε και διάφορα κόμπλεξ. Αυτό το λέω για τη 
συμμετοχή μου στο «Next top model». Μέσα 
από τα κακεντρεχή σχόλια των κριτών του παι-
χνιδιού έβγαινε μια χολή. Θυμάμαι, μάλιστα, 
να μου λένε χαρακτηριστικά ότι είμαι χοντρή 
και έτσι δεν θα κατάφερνα να ξεχωρίσω στον 
χώρο! Το concept του παιχνιδιού θεωρώ ότι 
είναι τελείως λάθος, διότι μέσα από όλα αυτά 
που λένε κάνουν τα κορίτσια να νιώθουν ότι 
δεν αξίζουν. Ποιο είναι το νόημα να κάνουν 
ότι στηρίζουν το διαφορετικό και στο τέλος 
να το κρίνουν; Πάντα μου έλεγαν ότι το σώμα 
μου είναι σέξι και δεν κάνει για τον χώρο του 
μόντελιγκ. Εντούτοις, ό,τι μου είχαν πει στο 
εξωτερικό είχε διαψευστεί, μιας και από τη 
στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο Μεξικό 
όχι μόνο με «αγκάλιασαν», αλλά δεν σταμάτη-
σα να κάνω καμπάνιες και διαφημίσεις.

Θυμάσαι κάποια κριτική που να σου 
έχει ασκήσει η Βίκυ Καγιά και να σε 
έχει ενοχλήσει; Έχετε ακόμη επαφή;
Κατ' αρχήν δεν θεωρώ ότι η Βίκυ Καγιά πίστε-
ψε ποτέ σε μένα, αλλά μου έφτανε ότι πίστευα 
στον εαυτό μου. Μάλιστα, αυτό μπορώ να το 
στηρίξω και στο γεγονός ότι είχαμε συναντη-
θεί σε κάποια events και ενώ ανταλλάξαμε μα-
τιές, δεν με χαιρέτισε, όπως βεβαίως δεν μίλη-
σε και σε πολλά άλλα κορίτσια από το reality.

Πιστεύεις ότι κάποια από τα σχόλια 
που κάνουν οι κριτές στο ριάλιτι θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν κατά κά-
ποιο τρόπο ως μπούλινγκ;
Εντελώς! Το βλέπω και από το δικό μου βί-
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«Μου έλέγαν οτι 
έιΜαι χοντρή και έτσι 
δέν θα καταφέρνα 

να ξέχωρισω 
στον χωρο του 
Μοντέλινγκ»

ωμα. έκείνη την εποχή δεν γνω-
ρίζαμε καλά-καλά τι είναι μπού-
λινγκ, αλλά το ζήσαμε και το 
περάσαμε. το χρωστάω στον 
θεό ότι κατάφερα να ξεπεράσω 
το μπούλινγκ! Μου πήρε αρκε-
τά χρόνια! ή υποκριτική ήταν η 
«σωσίβιος λέμβος μου»! έπίσης 
όλο αυτό το ταξίδι με οδήγησε 
στο να γίνω και life coach. Έτσι 
κατάφερα να ορθοποδήσω. Μά-
λιστα, το έκανα και επαγγελμα-
τικά και έχω βοηθήσει πολλούς 
ανθρώπους, οι οποίοι δεν ήταν 
καλά ψυχολογικά! Μέσα από 
αυτό γίνομαι και εγώ καλύτερος 
άνθρωπος!

Εάν σου έκαναν πρόταση 
να γίνεις κριτής σε ριάλιτι 
μοντέλων στο Μεξικό, θα 
το έκανες;
θα το έκανα, διότι θα ήμουν 
ένας άνθρωπος ο οποίος έχει 
περάσει από τη δική τους θέση 
και γνωρίζει πόσο δύσκολη είναι 
η διαδρομή που πρέπει να διανύ-
σουν, έτσι ώστε να καταφέρουν 
το στόχο τους. ουσιαστικά θα 
λειτουργούσα ως «φωνή της λο-
γικής». θα ήθελα πολύ να ήμου-
να η life coach τους, για να τους 
κατευθύνω και να τους στηρίζω 
ψυχολογικά.

Σου έχει τύχει να σου κά-
νει κάποιος επιχειρηματί-
ας ή κάποιο επώνυμο πρό-
σωπο κάποια άσεμνη πρό-
ταση ή χειρονομία και να 
σου τάξει ρόλο ή κάποια 
θέση;
Μου φαίνεται αστείο όλο αυτό, 
διότι στην έλλάδα πιστεύουν ότι 
οποιοσδήποτε άνθρωπος δου-
λεύει στην τηλεόραση έχει περά-
σει από το κρεβάτι κάποιου ισχυ-
ρού. κανείς, λοιπόν, δεν λέει ότι 
εάν πετύχεις κάτι το έχεις κάνει 
μόνος σου, με την αξία σου και 
με σκληρή δουλειά, το οποίο 
θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο 
από όλα. αυτό με στενοχωρεί και 
είναι και ένας από τους λόγους 
που η έλλάδα με πληγώνει. έξάλ-
λου, γι’ αυτό τον λόγο έχω απο-
ξενωθεί από πολλούς ανθρώ-
πους και έχω κρατήσει επαφή 
μόνο με θετικά άτομα, τα οποίοι 
με στηρίζουν γι’ αυτό που πραγ-
ματικά είμαι!

Μέσα από τις απαντήσεις 
σου διακρίνω μια πικρία 
για την Ελλάδα…
Έτσι ακριβώς είναι. δεν έχω μά-
θει να κρύβομαι πίσω από τις 
λέξεις. ή αλήθεια είναι ότι έχω 
βιώσει κάποια πράγματα που με 

έκαναν να φτάσω στην άλλη 
άκρη του πλανήτη. να φύγω 
όσο πιο μακριά μπορώ από την 
έλλάδα που με γέννησε. Όλο 
αυτό είναι πολύ λυπηρό, αν και 
μου λείπει. για να είμαι ειλικρι-
νής, όμως, οι ελπίδες μου δεν 
έχουν πεθάνει εντελώς. ακόμη 
πιστεύω στους ανθρώπους!

Ο έρωτας παίζει σημα-
ντικό ρόλο στη ζωή σου 
ή είσαι από τις γυναίκες 
που λένε «αν είναι να 
’ρθει, θα 'ρθει»;
για πολλά χρόνια πίστευα ότι 
ο έρωτας έχει σταθεί εμπό-
διο στην καριέρα μου. Βεβαί-
ως, όλο αυτό απορρέει από 
το οικογενειακό μου περιβάλ-
λον, μιας και όλοι οι κοντινοί 
μου συγγενείς είναι χωρισμέ-
νοι. Πόσο εύκολο θα ήταν για 
μένα να πιστέψω στον «φτερω-
τό θεό»; ωστόσο μέσα από τις 
εμπειρίες και τα μεταγενέστε-
ρα βιώματά μου έμαθα να πι-
στεύω στον αληθινό έρωτα και 
τώρα πια θέλω να ανοίξω το 
δικό μου σπιτικό. Έχω βρει τον 
άνθρωπό μου, ο οποίος μου 
έμαθε να κοιτάζω κατάματα τον 
έρωτα και να μη φοβάμαι να 
λέω τη λέξη «σ’αγαπώ».

Είσαι άνθρωπος που εξα-
ντλεί όλα τα περιθώρια 
για να φύγει από μια σχέ-
ση; Ή όταν νιώσεις ότι πι-
έζεσαι απλά το τελειώνεις;
Έχω χάσει αρκετούς ανθρώ-
πους στη ζωή μου και δύσκολα 
δίνω δεύτερες ευκαιρίες. θεω-
ρώ ότι είμαι δύσκολος άνθρω-
πος στις σχέσεις μου, αλλά μπο-
ρώ να πω ότι είμαι καλή φίλη!

Τι άλλο έχεις στα σκαριά; 
Τι να αναμένουμε;
λοιπόν, για αρχή να πω ότι το 
«El Ultimo Dragon» θα συνεχί-
σει να προβάλλεται στο Netflix 
για τουλάχιστον δύο χρόνια 
ακόμη. ωστόσο είμαι πάρα 
πολύ ευτυχισμένη, μιας και είμαι 
μέλος μιας ακόμη πολύ διάση-
μης σειράς, η οποία ονομάζε-
ται «El Senor de los Cielos» και 
έχει βραβευτεί με ένα EMMY. 
ο χαρακτήρας που υποδύομαι 
είναι μια πράκτορας της CIA. 
Ήταν πραγματικά ένας ρόλος 
τον οποίο ανέκαθεν ήθελα να 
ενσαρκώσω. έίναι μια πολύ υπο-
σχόμενη χρονιά και τα καλύτε-
ρα έρχονται! ok!

Μέταφρασή: αννα κριθαριδου 
φωτογραφIEσ: ????
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«Έχω βρΈι τον 
άνθρωπο μου, 
ο οποιος μου 

ΈμάθΈ νά κοιτάζω 
κάτάμάτά τον 

Έρωτά κάι νά μη 
φοβάμάι νά 

λΈω “ς’ άγάπω”»
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Ο ΜΑΧΕΡΣΑΛΑ ΑΛΙ ΑΦΗΣΕ ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ 
ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ 7Η ΤΕΧΝΗ. Ο ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «GREEΝ BOOK», ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΟ NΟVACINEMA1HD, ΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ο ΜΑΧΕΡΣΑΛΑ ΑΛΙ ΑΦΗΣΕ ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ Ο ΜΑΧΕΡΣΑΛΑ ΑΛΙ ΑΦΗΣΕ ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ 

ΜΑΧΕΡΣΑΛΑ ΑΛΙ
ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ»…
ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΑΦΡΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ 

NOVA ON DEMAND
H υπηρεσία τησ Nova Cyprus 

προσφερεταί χωρίσ καμία 
επίπλεον χρεωση στουσ ενεργουσ 

συνδρομητεσ τησ καί δίνεί 
προσβαση σε πληθωρα ταίνίων, 

σείρων, sHows, τα οποία 
απολαμβανεί ο συνδρομητησ 

οποτε θελεί. στην υπηρεσία 
Nova oN DemaND μπορείσ να 
βρείσ box sets (σείρεσ απο τον 

πρωτο κυκλο μεχρί καί τον 
τελευταίο που εχουν παίχτεί 

στα καναλία NovaCiNema), ο,τί 
θελείσ, ο,τί ωρα θελείσ. 
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Ο ΜΑΧΕΡΣΑΛΑ ΑΛΙ ΑΦΗΣΕ ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ 
ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ 7Η ΤΕΧΝΗ. Ο ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «GREEΝ BOOK», ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΟ NΟVACINEMA1HD, ΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΜΑΧΕΡΣΑΛΑ ΑΛΙ
ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ»…
ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΑΦΡΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ 

Ο ψηλόλιγνος νεαρός, το όνο-
μα του οποίου το 1994 δεν 
μπορούσε κανένας να προ-

φέρει σωστά, ξεκίνησε την καριέρα 
του από το μπάσκετ. Μόλις δύο χρό-
νια μετά το Όσκαρ που έλαβε για 
το «Moonlight» κι έχοντας διακριθεί 
ήδη στις Χρυσές Σφαίρες, τα SAG, τα 
BAFTA και τα βραβεία αρκετών κριτι-
κών ενώσεων, ο Μαχερσάλα Άλι κέρ-
δισε το 2019 το Όσκαρ Β’ Ανδρικού 
Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Πρά-
σινο Βιβλίο» του Πίτερ Φαρέλι. Ο 
γνωστός πλέον ηθοποιός ξεκίνησε την 
καριέρα του στην υποκριτική το 2001 
και μέχρι το 2010 ήταν γνωστός καλ-
λιτεχνικά ως Μαχερσαλαλχάσμπαζ 
Άλι. Αυτό όμως που δεν γνωρίζει ο 
πολύς κόσμος, είναι το μπασκετικό 
παρελθόν του Άλι. Την τετραετία που 
φοίτησε στο ”Saint Mary’s” ο ύψους 
1,90μ. ηθοποιός αγωνίστηκε στην 
ομάδα του κολεγίου. Ο Μαχερσάλα 
Άλι έπαιξε σε 97 ματς και μέτρησε 
3,6 πόντους, με 34,7% στο σουτ.

H ιστορία του «Green Book»
Η ταινία του Πίτερ Φαρέλι πραγματεύ-
εται το ταξίδι του παγκοσμίου φήμης 
Αφροαμερικανού πιανίστα Ντον Σίρ-
λεϊ με τον Ιταλοαμερικανό Τόνι Λιπ, 
ως οδηγό και σωματοφύλακά του, 
στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, στο 
πλαίσιο μιας περιοδείας του. Ο Ντον 
Σίρλεϊ (τον οποίο στην ταινία υποδύ-
εται ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ 
πλέον Μαχερσάλα Άλι) γεννήθηκε 
στις 29 Ιανουαρίου 1927 στη Πεν-
σακόλα της Φλόριντα από Τζαμαϊ-
κανούς γονείς και πέθανε σε ηλικία 
86 ετών στις 6 Απριλίου 2013.. Το 
«Green Book» τοποθετεί στο προσκή-
νιό του το κοινωνικό καθεστώς της 

ζωής των μαύρων, όντας βασισμένο 
και στις ιστορίες του Βίκτωρος Ουγκό, 
πίσω στο 1930-60 με τίτλο The Negro 
Motorist Green Book. Αλλά είναι όσα 
συμβαίνουν στο υπόβαθρο που κά-
νουν αυτό το κωμικό δράμα τόσο ξε-
χωριστό. Πρόκειται για ένα αταίρια-
στο, παράξενο ζευγάρι, που θα δει ότι 
εν τέλει οι διαφορές του είναι πολύ λι-
γότερες από τις ομοιότητές του. Ή ότι 
οι εμφανείς διαφορές δεν έχουν λόγο 
ύπαρξης. Το «Green Book», που πήρε 
το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ 
του Τορόντο, είναι μια αναπάντεχα 
όμορφη ιστορία και θα πραγματοποιή-
σει την πρώτη τηλεοπτική του προβο-
λή σήμερα Κυριακή, 3 Νοεμβρίου, 
στις 22.00, στο Novacaninema1HD. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι με το Nova 
On Demand βλέπεις ό,τι θέλεις και 
όποτε θέλεις και δεν περιορίζεσαι 
στην ώρα προβολής. Η υπηρεσία της 
Nova Cyprus προσφέρεται χωρίς κα-
μία επιπλέον χρέωση στους ενεργούς 
συνδρομητές της και δίνει πρόσβαση 
σε πληθώρα ταινιών, σειρών, shows, 
τα οποία απολαμβάνει ο συνδρομη-
τής όποτε θέλει. Παράλληλα, στην 
υπηρεσία Nova On Demand μπορείς 
να βρεις box sets (σειρές από τον 
πρώτο κύκλο μέχρι και τον τελευταίο 
που έχουν προβληθεί στα κανάλια 
Novacinema. Υπάρχουν περιπτώσεις 
όμως που είναι στην υπηρεσία Nova 
On Demand πριν παίξουν στα κανά-
λια). Οι σειρές και οι ταινίες αμέσως 
μετά την προβολή τους στα κανάλια 
Novacinema ανεβαίνουν στο Nova 
On Demand και έτσι ο συνδρομητής 
μπορεί να τα δει στον δικό του χρό-
νο! ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕPΑ
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«ΣΦΑΓΗ» ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΟΣΚΑΡ 2020, ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ. ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

ΘΑ ΚΟΝΤΑΡΟΧΤΥΠΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ, 
ΕΝΩ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝEΤΑΙ 
ΝΑ ΓΙΝEI ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020. Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΑΔΙΑ 
ΤΗΣ 92ΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΩΝ 
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΟΣΚΑΡ 2020

ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΝΙΡΟ - «THE IRISHMAN»
ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΟ
Ό,τι και να πούμε για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι λίγο. Άλλωστε ο 
διάσημος ηθοποιός είναι συνηθισμένος με τις υποψηφιότητες και τα 
βραβεία. Μέχρι σήμερα έχει λάβει δύο από τις ταινίες «Godfather: 
Part Two» και «Raging Bull» και μετράει άλλες πέντε υποψηφιότητες. 
Στη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε με τον τίτλο «The Irishman», 
στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Αλ Πατσίνο, ο δημοφιλής ηθο-
ποιός δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο εμφανίζε-
ται αρκετά νεότερος, κατά τριάντα και πλέον χρόνια, χάριν της τεχνο-
λογίας. Η παραγωγή χρησιμοποίησε μια μέθοδο που ονομάζεται «de-
aging», η οποία ξανακάνει νέο κάποιον ή κάποιαν ηθοποιό. Το εφέ 
βασίζεται σε μια τεχνολογία που ανέπτυξε η Industrial Light & Magic, 
η εταιρεία που δημιούργησε ο Τζορτζ Λούκας, και το αποτέλεσμα εί-
ναι εντυπωσιακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκαν δέκα ολό-
κληρα χρόνια προκειμένου το φιλόδοξο αυτό σχέδιο να ολοκληρω-
θεί, κατά τη διάρκεια των οποίων πολλές εταιρείες παραγωγής αρνή-
θηκαν να το αναλάβουν εξαιτίας του υπέρογκου κόστους του, αφού 
ξεπερνά τα 140 εκατομμύρια δολάρια. Ο διάσημος ηθοποιός δεν 
αποκλείεται πολύ σύντομα να κρατήσει το χρυσό αγαλματάκι σε μια 
ακόμη εκπληκτική ερμηνεία του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι υποψήφιος
για Όσκαρ. Έχει κερδίσει και πιο παλιά Όσκαρ, Χρυσές Σφαίρες
και άλλα βραβεία.

Είναι γνωστός για την ενσάρκωση προβληματισμένων 
χαρακτήρων, αλλά και για την πολύχρονη συνεργασία του με τον 
Μάρτιν Σκορσέζε.
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ΧΟΑΚΙΝ ΦΙΝΙΞ - «JOKER»
YΠΟΔΥΕΤΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Πανικός έχει επικρατήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες με τη νέα ταινία «Joker», ενώ ο πρωταγωνι-
στής της ταινίας, Χοακίν Φίνιξ, φλερτάρει με τα Όσκαρ. Ο ίδιος πάντως έκανε πολλούς θαυμαστές 
του να αναρωτιούνται εάν όντως ο ίδιος πάσχει από κάποια ψυχική ασθένεια, αφού ο τρόπος που 
υποδύεται τον ρόλο του είναι εντυπωσιακός. Ο ηθοποιός μέχρι στιγμής έχει κερδίσει τις εντυπώσεις 
και έχει ταυτιστεί με τον ρόλο του, που μοιάζει με πραγματικό χαρακτήρα και όχι φανταστικό. Ο «Τζό-
κερ» είναι ίσως ένας από τους πιο διάσημους, μυστηριώδεις και πιο σατανικούς κακούς που γράφτη-
καν ποτέ για κόμικς. Μέχρι και σήμερα παραμένει ένας από τους χαρακτήρες που σε κάθε εποχή 
έχει κάτι καινούργιο να δώσει. Σύμφωνα με το σενάριο της ταινίας, που σκηνοθετεί ο Τοντ Φίλιπς, ο 

«Τζόκερ» είναι ένας 
άνθρωπος που αντιμε-
τωπίζει τη σκληρότητα 
και την απόλυτη περι-
φρόνηση της κοινωνί-
ας, κάτι που ο Χοακίμ 
Φίνιξ υποδύεται με τις 
υποκριτικές του ικανό-
τητες και δεν αποκλεί-
εται να του δοθεί το 
χρυσό αγαλματίδιο. 
Πάντως η αντίστροφη 
μέτρηση έχει ήδη ξεκι-
νήσει και φαίνεται να 
απειλεί την ταινία «Τhe 
Irishman» και τους 
πρωταγωνιστές της.

Ο Χοακίν Φίνιξ δεν αποκλείεται να 
κρατήσει το χρυσό αγαλματίδιο 
για τον ρόλο του στην ταινία 
«Joker». 

Χαμός γίνεται μέχρι στιγμής στις κινηματογραφικές αίθουσες
για την ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Χοακίν Φίνιξ.

ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΝΤΕΡΑΣ 
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
Ο Αντόνιο Μπαντέρας φέτος θα είναι ένα 
από τα φαβορί για το Α’ Ανδρικό Ρόλο για τη 
συμμετοχή του στην ταινία «Pain & Grory». 
Tο «Pain and Glory – Πόνος και Δόξα» είναι 
η 21η ταινία του 70χρονου σήμερα σεναριο-
γράφου και σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ. 

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει λοιπόν με 
την πιο προσωπική του ταινία, με τον Αντόνιο 
Μπαντέρας να ξανασυνεργάζεται μαζί του 
μετά από 30 ολόκληρα χρόνια και να δίνει 
την ωραιότερη και πιο μεστή ερμηνεία της κα-
ριέρας του, η οποία του χάρισε το Βραβείο 
Ερμηνείας στο φετινό Φεστιβάλ Καννών και 
δεν αποκλείεται να τον δούμε και υποψήφιο 
στα Όσκαρ.

Φέτος ο διάσημος ηθοποιός 
διεκδικεί μια θέση στα 
βραβεία Οσκαρ 2020.

Ο Αντόνιο Μπαντέρας με τον σκηνοθέτη 
Πέδρο Αλμοδόβαρ.
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ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ
«ΟΝCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD»
ΦΑΒΟΡΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑ ΤΩΝ ΟΣΚΑΡ
Ένα από τα καλύτερα παιδιά της Ακαδημίας, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, είναι ένας 
από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Once Upon A Time In Hollywood». Μαζί 
του ο Αλ Πατσίνο και ο Μπραντ Πιτ. Η ταινία μέχρι σήμερα έχει αποσπάσει θετι-
κές κριτικές, ενώ στη νέα έκδοση της ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο έχουν προ-
στεθεί τέσσερις νέες σκηνές κι έτσι η ταινία θα είναι 10 λεπτά μεγαλύτερη από 
την αρχική της εκτέλεση. Η ταινία μέχρι στιγμής δείχνει να είναι από τις πιο αγα-
πημένες στην οσκαρική κούρσα, ενώ ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έχει βασικά χαρα-
κτηριστικά, όπως πάθος και χιούμορ. Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία στοιχη-
μάτων Coral, ο γνωστός ηθοποιός είναι μέχρι στιγμής το απόλυτο φαβορί για να 
κερδίσει το βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού στα Όσκαρ 2020 για τον ρόλο 
του στο «Once Upon a Time in Hollywood».

ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΤΙΝΣΟΝ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΕ ΜΙΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «The Lighthouse», που δι-
εκδικεί το Α΄ Βραβείο, είναι και ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Τέσσερα χρό-
νια μετά το «The Witch», ο Έγκερς επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με 
ένα ασπρόμαυρο θρίλερ, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Ρόμπερτ 
Πάτινσον και Γουίλεμ Νταφόε. Η ταινία έχει λάβει ήδη διθυραμβικές 
κριτικές στις Κάννες, ενώ λέγεται ότι είναι μια από τις καλύτερες ται-
νίες της χρονιάς. Η ιστορία εστιάζει σε δύο φαροφύλακες και τοπο-
θετείται χρονικά στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα 
στο Maine της Νέας Αγγλίας. Οι δυο τους βρίσκονται απομονωμέ-
νοι για τέσσερις εβδομάδες σε ένα νησί έχοντας ως αποστολή να 
συντηρήσουν τον φάρο του. Ωστόσο οι δύο άνδρες έρχονται αντι-
μέτωποι με κλιμακούμενα ακραίες καταστάσεις, τόσο από το εχθρι-
κό περιβάλλον όσο και από τον εσωτερικό τους κόσμο.

Ένα από τα καλά παιδιά του Χόλιγουντ είναι φαβορί για το 
Α' Βραβείο Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Once Upon A 
Time In Hollywood».

Είναι η ένατη ταινία για τον σκηνοθέτη Κουέντιν Ταραντίνο. 

Ο ηθοποιός επέστρεψε στις κινηματογραφικές αίθουσες 
με την ταινία «The Lighthouse».

O πρωταγωνιστής της ταινίας διεκδικεί επάξια
το Α’ Βραβείο στα Όσκαρ.
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ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΑΛΟΥΓΙΑ
ΞΕΤΥΛΙΓΕΙ ΤΟ ΚΟΥΒΑΡΙ
Ο πρωταγωνιστής της ταινίας 
«Queen & Slim», Ντάνιελ Καλού-
για, είναι υποψήφιος για Όσκαρ 
με συμπρωταγωνίστρια την πρω-
τοεμφανιζόμενη Τζόντι Τέρνερ-
Σμιθ. Υποδύονται τον Σλιμ και την 
Κουίν, που ενώ βρίσκονται μέσα 
στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια 
του πρώτου τους ραντεβού, τους 
σταματά ένα περιπολικό. Η κατά-
σταση περιπλέκεται με απότομα 
και τραγικά αποτελέσματα, όταν 
ο Σλιμ σκοτώνει τον αστυνομι-
κό σε αυτοάμυνα. Το σενάριο 
της ταινίας έγραψε η βραβευμέ-
νη με Emmy Λένα Βάιθ, σεναρι-
ογράφος της σειράς του Netflix 
«Master of None», βασισμένη 
σε μια πρωτότυπη ιδέα του ευπώ-
λητου συγγραφέα Τζέιμς Φρέι 
(Τριλογία «Endgame», «A Million 
Little Pieces»), ενώ τη σκηνοθε-
σία κρατάει η Μελίνα Ματσού-
κας, σκηνοθέτις του βιντεοκλίπ 
της Μπιγιονσέ «Formation» και 
των διαφημιστικών «Equality» της 
Nike.

ΑΝΤΑΜ ΝΤΡΑΪΒΕΡ 
ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Στη νέα ταινία του Νόα Μπά-
ουμμπαχ με τίτλο «Marriage 
Story» ο Άνταμ Ντράιβερ υπο-
δύεται τον Τσάρλι, ο οποίος 
αντιμετωπίζει προβλήματα με 
τον γάμο του, ενώ τον ρόλο 
της συζύγου του υποδύεται 
η Σκάρλετ Γιοχάνσον. Και οι 
δύο περιγράφουν αυτά που 
αγαπούν στο ταίρι τους, τόσο 
σε σχέση με τους ίδιους όσο 
και σε σχέση με την κόρη 
τους. Το παρόν τους είναι στα 
δικαστήρια και σε μια κόντρα 
που ούτε οι ίδιοι δεν έχουν να 
επιχειρηματολογήσουν υπέρ 
της. Κι αυτό το αντιλαμβάνο-
νται λίγο πριν την οριστική 
ρήξη. Ο ηθοποιός θεωρείται 
ένα από τα αγαπημένα παι-
διά του σύγχρονου κινηματο-
γράφου. 

ΕΝΤΙ ΜΕΡΦΙ
ΤΟ COME BACK ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ
Ο Έντι Μέρφι είναι ο πρωταγωνι-
στής της ταινίας «Dolemite is my 
Name», ο οποίος υποδύεται έναν 
νταβατζή με ένα χαρέμι από πο-
λεμιστές του κουνγκ-φου και απο-
τέλεσε μια πολύ καλή δημιουργία 
της εποχής. Η ταινία θάφτηκε κά-
που στο παρελθόν και ελάχιστοι τη 
γνωρίζουν σήμερα. Ο διάσημος 
ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ται-
νία που έχει θέμα τη ζωή του Ρού-
ντι Ρέι Μουρ, ηθοποιού, τραγου-
διστή και κινηματογραφικού πα-
ραγωγού, ο οποίος είναι γνωστός 
ως ο «πατέρας της ραπ». Ο Ρούντι 
Ρέι Μουρ ηχογράφησε τα κωμικά 
άλμπουμ Dolemite στις αρχές της 
δεκαετίας του 1970 και από τα 
έσοδα χρηματοδότησε την ταινία 
του 1975 «Dolemite», στην οποία 
πρωταγωνίστησε ως μαστροπός 
και ήρωας γκέτο. Η συγκεκριμένη 
ταινία πήρε τις καλύτερες κριτικές, 
αλλά κανένας δεν γνωρίζει εάν η 
Ακαδημία «συγχωρέσει» το πρό-
σωπο του πρωταγωνιστή και επικε-
ντρωθεί μόνο στον ρόλο του. 

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: EPA

Ο ηθοποιός είναι υποψήφιος για 
Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Ο Έντι Μέρφι επέστρεψε στις 
κινηματογραφικές αίθουσες διεκδικώντας
ένα Όσκαρ.

Ο διάσημος ηθοποιός μαζί με τη σύζυγό του, 
επίσης ηθοποιό, Πέιτζ Πούτσερ, στην πρεμιέρα 
της νέας του ταινίας «Dolemite is my Name», που 
έγινε στο Λος Άντζελες.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στην 
πρεμιέρα της ταινίας «Marriage 
Story» που έγινε στο Λονδίνο.
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ΑΠΟ ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Η ΕΜΜΑ ΣΤΟΟΥΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ 
ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΗΣ ΑΡΕΣΕ 
Η ΙΔΕΑ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΥΣΕ ΝΑ 
ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΣ

Έμμα Στόόυν

«ΗΜΟΥΝ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΣ ΠΑΙΔΙ»

Η Έμμα Στόουν γεννήθηκε 
στο Σκότσντεϊλ της Αρι-
ζόνα από τη νοικοκυρά 

Κρίστα Τζιν και τον Τζέφρι Τσαρλς 
Στόουν, ο οποίος είναι ιδρυτής και 
διευθύνοντας σύμβουλος μιας γε-
νικής εργοληπτικής εταιρείας. Η 
Στόουν ζούσε με την οικογένειά 
της από την ηλικία των 10 μέχρι 
των 15 ετών. Έχει έναν αδερφό, 
τον Σπένσερ, ο οποίος είναι δύο 
χρόνια μικρότερος. Η Στόουν 
φοίτησε στο δημοτικό Sequoya 
και στη συνέχεια στο γυμνάσιο 
Cocopah για την έκτη τάξη. Έκα-
νε μαθήματα στο σπίτι για δύο 
χρόνια, στη διάρκεια των οποίων 
εμφανίστηκε σε 16 παραγωγές 
του Valley Youth Theatre του Φοί-
νιξ, συμπεριλαμβανομένων των 
«Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι» και 
«Η Αλίκη στη χώρα των θαυμά-
των» και έκανε παραστάσεις με 
την κωμική ομάδα αυτοσχεδια-
σμού του θεάτρου. Η Στόουν πα-
ρακολούθησε το Xavier College 
Preparatory, ένα καθολικό λύκειο 
θηλέων, ως πρωτοετής για ένα 
εξάμηνο. Έδωσε στους γονείς της 
μια παρουσίαση στο PowerPoint 
υπό τον τίτλο «Πρότζεκτ Χόλι-
γουντ» με μουσική υπόκρουση το 
τραγούδι Χόλιγουντ (Hollywood) 
της Μαντόνα (Madonna) από 
το 2003, ώστε να τους πείσει 
να μετακομίσουν στην Καλιφόρ-
νια για να επιδιώξει μια καριέρα 
ως ηθοποιός. Τον Ιανουάριο του 
2004, στην ηλικία των 15, εκείνη 
και η μητέρα της μετακόμισαν σε 
ένα διαμέρισμα στο Λος Άντζε-
λες και εκείνη βρήκε δουλειά σε 
ένα φούρνο με σνακ για σκύλους. 
Έπειτα, η Στόουν επέλεξε το όνο-
μα Έμμα όταν έκανε εγγραφή στο 
Σωματείο Ηθοποιών. Κατάφερε 
να κερδίσει τον πρώτο της ρόλο 
ως έφηβη, αφού πρώτα έβαψε 

τα μαλλιά της καστανά σκούρα. 
Ο κινηματογραφικός παραγω-
γός Τζαντ Άπαταου την άλλαξε 
από μελαχρινή σε κοκκινομάλ-
λα για τον ρόλο της στην ταινία 
«Superbad», ενώ λίγο καιρό αρ-
γότερα επέστρεψε στο ξανθό για 
την ταινία «The Amazing Spider-
Man». Κάπως έτσι ξεκίνησε η 
ανοδική πορεία της στον κινημα-
τογράφο. Όσον αφορά την προ-

σωπική της ζωή, η Στόουν ζει στην 
Πόλη των Αγγέλων μαζί με τον 
σύντροφό της και σεναριογρά-
φο του θρυλικού σόου «Saturday 
Night Live», Ντέιβ ΜακΚάρι. Η 
πανέμορφη και ταλαντούχα ηθο-
ποιός παραχώρησε συνέντευξη 
στο Wenn και μίλησε για τη ζωή 
της, την υποκριτική, αλλά και πώς 
κατάφερε να εδραιωθεί στη βιο-
μηχανία του θεάματος.

Έχεις αφήσει το σημάδι 
σου στην υποκριτική από 
νεαρή ηλικία;
Ακόμη και ως παιδί ήξερα τι ήθε-
λα να κάνω. Δεν μπορούσα να 
φανταστώ άλλη ζωή για μένα. 
Μεγάλωσα θέλοντας να κάνω 
ταινίες παρόμοιες με εκείνες που 
μου άρεσε να παρακολουθώ 
όταν ήμουν μικρή. Ζούσα σε ένα 
πολύ ζεστό μέρος (Αριζόνα) και 
επειδή ο ήλιος ήταν τόσο δυνα-
τός και είχα ευαίσθητο δέρμα, 
έπρεπε να μείνω σπίτι αρκετό και-
ρό. Ως παιδί ανακάλυψα ότι οι 
ταινίες ήταν αυτός ο παράλληλος 
κόσμος μέσα στον οποίο θα μπο-
ρούσα να «βουτήξω». Θυμάμαι 
ακόμα όλες τις κωμικές ταινίες 
που παρακολουθούσα στην τηλε-
όραση με τον πατέρα μου. Έτσι 
άρχισα να βλέπω ταινίες όλη την 
ώρα και ήθελα πολύ να είμαι μέ-
ρος αυτού του κόσμου. Πραγμα-
τικά, ένιωσα απίστευτη χαρά όταν 
κατάφερα να πραγματοποιήσω 
το όνειρό μου.

Έχεις πει στο παρελθόν ότι 
η υποκριτική ενεργεί ως 
ηρεμιστικό και έχει σχε-
δόν θεραπευτική επίδραση 
πάνω σου...
Η υποκριτική ήταν κάτι που με βο-
ήθησε να ξεπεράσω πολλά άγχη 
και αμφιβολίες που είχα στη ζωή. 
Ήμουν ένα εσωστρεφές παιδί, το 
οποίο υπέφερε από κρίσεις πανι-
κού. Το θέατρο μού επέτρεψε να 
ζήσω σε έναν δικό μου κόσμο. 
Στη σκηνή τα προβλήματά μου 
εξαφανίστηκαν.

Έχεις αγαπημένους κωμι-
κούς ηθοποιούς;
Ήμουν μεγάλη θαυμάστρια του 
Στιβ Μάρτιν και του Μπιλ Μάρεϊ. 
Μου άρεσε να βλέπω τα σκετς 
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από το «Saturday Night Live» 
και πάντα μου άρεσαν οι κωμω-
δίες. Είχα την ευκαιρία να συ-
νεργαστώ με τον Μπιλ Μάρεϊ 
στο «Zombieland» και στη συ-
νέχεια πάλι στο «Aloha». Ήταν 
πολύ καλός μαζί μου σε αυτή 
την ταινία. Δεν αισθανόμουν 
καλά στο συγκεκριμένο σετ και 
σχεδόν κάθε μέρα μου έφερνε 
μικρά δώρα. Πραγματικά, ήταν 
πολύ καλός!
 
Μετακόμισες μαζί με 
τη μητέρα σου στο Λος 
Άντζελες σε ηλικία 15 
ετών. Πόσο δύσκολο ήταν 
για εσένα όλο αυτό;
Ζούσα με τη μητέρα μου σε ένα 
μικρό διαμέρισμα στο πάρκο 
La Brea. Ποτέ δεν έβγαινα από 
κει μόνη μου. Πάντα με συνό-
δευε η μητέρα μου. Περνούσα-
με πολύ χρόνο μαζί και παρα-
κολουθούσαμε ταινίες. Δεν πή-
γαινα στο σχολείο και δεν είχα 
φίλους. Είχα μηδενική κοινωνική 
ζωή. Βασικά διάβαζα στο σπί-
τι και παρακολουθούσα πολλές 
ταινίες. Προσπαθούσα πολύ να 
μάθω όσα περισσότερα υποκρι-
τικά κόλπα μπορούσα. Μερικές 
φορές αισθανόμουν μοναξιά, 
αλλά η μητέρα μου ήταν τόσο 
καλή και υποστηρικτική, γι’ αυτό 
αισθανόμουν πολύ ασφαλής. 
Αυτό με ωθούσε στο να πηγαί-
νω σε ακροάσεις και να μπο-
ρώ να αποδέχομαι την απόρρι-
ψη. Εντούτοις, δεν με πήρε από 
κάτω. Σιγά-σιγά κατάφερα να χτί-
σω την καριέρα μου.

Στο παρελθόν ανέφερες 
ότι η φωνή σου, η οποία 
πλέον είναι το σήμα κατα-
τεθέν σου, ήταν το μεγα-
λύτερο εμπόδιο στην κα-
ριέρα σου όταν ξεκινού-
σες, έτσι δεν είναι; 
(Γέλια) Κανένας δεν ήθελε να 
προσλάβει μια 15χρονη ηθο-
ποιό με μια βαθιά και εύθραυ-
στη φωνή. Ήμουν πολύ μεγα-
λύτερη από όσο έδειχνα και 
μισούσα τη φωνή μου εκείνη τη 
δεδομένη χρονική στιγμή. Κατά 
κάποιο τρόπο, ήμουν χαρούμενη 
που έδειχνα μεγαλύτερη από την 
ηλικία μου, διότι δεν μου άρεσε 
ποτέ η ιδέα του να είμαι παιδί.  
Ήμουν πρόωρο παιδί και ανυπο-
μονούσα να ενηλικιωθώ. Σε ένα 

σημείο και μετά, η φωνή μου άρ-
χισε πραγματικά να ταιριάζει με 
το ποια πραγματικά ήμουν.

Όταν προσπαθούσες να 
εδραιωθείς στον χώρο του 
θεάματος, πόσο αποφασι-
σμένη ήσουν για να το πε-
τύχεις;
Τα εφηβικά χρόνια μπορεί συ-
χνά να είναι πολύ δύσκολα, 
αλλά ήμουν πολύ τυχερή που 
ήξερα εξ αρχής ότι αυτό ήθε-
λα να κάνω στη ζωή μου. Έτσι, 
αυτό με έκανε να γίνω φιλόδο-
ξη, αλλά ακόμα και όταν άρχισα 
να παίρνω μεγάλους ρόλους και 
αναγνωσιμότητα, ποτέ δεν ένιω-
θα ασφάλεια. Γενικά, πάντα έχω 
μια ανησυχία για το αν θα είναι 
καλός ο επόμενός μου ρόλος 
ή πώς βγήκε η τελευταία ταινία 
που έκανα. Νομίζω ότι ο ηθο-
ποιός είναι το είδος του επαγ-
γέλματος όπου πάντα ανησυχείς 
λίγο για το μέλλον. Μπορεί να 
παίζεις σε μια μεγάλη ταινία και 
να εξακολουθείς να αισθάνεσαι 
άγχος. Αυτή είναι η φύση της 
δουλειάς!
 
Άρα η επιτυχία δεν έχει 
εξαλείψει τις ανησυχίες 
σου; 
Όχι! Η επιτυχία δεν τις έχει εξα-
λείψει καθόλου! Πάντα σκεφτό-
μουν ότι μόλις μεγαλώσω θα 
κοντρολάρω τα πάντα, δεν θα 
φοβάμαι ούτε θα ανησυχώ πια. 
Αυτό όμως δεν συνέβη ποτέ! 
Πλέον, βλέπω τα πράγματα πολύ 
διαφορετικά και ο φόβος και οι 
ανησυχίες θα είναι πάντα μέρος 
του εαυτού μου. Ουσιαστικά, εί-
ναι αυτά που με κάνουν να είμαι 
αυτή που είμαι: Μια μαχήτρια! 
Μέσα σε πέντε χρόνια κατάφε-
ρα να μην κοιμηθώ μια ολόκλη-
ρη νύχτα, αλλά γνωρίζω ότι δεν 
είμαι η μόνη! Η ζωή σού ζητά να 
κάνεις οδυνηρές επιλογές. Όλοι 
πρέπει να βρούμε την ισορρο-
πία που χρειάζεται. Η αλήθεια 
είναι ότι δουλεύω πάνω σε αυτό 
το κομμάτι. Αυτό που με βοηθά 
είναι το γεγονός ότι έχω δίπλα 
μου τον μικρό μου αδελφό. Εί-
ναι ο πιο προσγειωμένος άνθρω-
πος που ξέρω! Πάντα καταφέρ-
νει να με κάνει καλά!  ok!

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: WENN.com
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Surf Foam Wash Shampoo, Bumble and 
Bumble, με σύνθεση για εύκολο ξέπλυμα δημιουρ-
γεί έναν απαλό και αέρινο αφρό που αφαιρεί τις ακα-
θαρσίες χάρη σε ένα μείγμα ιχνοστοιχείων και θα-

λάσσιων φυτών. Ιδανικό 
για όλους τους τύπους 
μαλλιών, δίνει όγκο στα 
μαλλιά, ενώ μαλακώνει 
και βελτιώνει την υφή 
τους, για σίγουρα φυσι-
κά κύματα.

Με την αλλαγη της 
εποχης καΙ των θερΜο-
κραςΙων, τα ΜαλλΙα ςου 
θελουν ανανεωςη… γΙ’ 
αυτο καΙ απαΙτουν να 
τους προςφερεΙς ο,τΙ κα-
λυτερο γΙα να αναδοΜη-
ςη τους καΙ τη χαΜενη 
τους λαΜψη. εδω θα 
βρεΙς ο,τΙ χρεΙαζεςαΙ… 

τα νεα καλλυντΙκα, εΜπλου-
τΙςΜενα Με φυςΙκα ςυςτατΙκα, 
αΙθερΙα ελαΙα καΙ φορΜου-
λες, ςου δΙνουν θαυΜα-
τουργα αποτελεςΜατα καΙ 
κανουν τη ζωη ςου πΙο 
οΜορφη. βρες τα καταλ-
ληλα προϊοντα γΙα το 
προςωπο καΙ τα Μαλ-
λΙα ςου καΙ επΙλεξε 
οςα χρεΙαζεςαΙ!

All About 
hAir cAre 

οΙ «ςυΜΜαχοΙ» 
της οΜορφΙας 
ςου

Gliss Bio-tech Restore, Schwarzkopf, 
η επιστήμη της φύσης σου προσφέρει την 
απόλυτη επανόρθωση για τα μαλλιά σου. 
ανακάλυψε τη νέα σειρά με φυτικά βλα-
στοκύτταρα και ροδόνερο, που βοηθά στην 
επανόρθωση των μαλλιών και σου χαρίζει 
δυνατά και υγιή μαλλιά.

Hair Multivitamin 
Cocktail, Eksperience, 
Revlon Professional, 
πολυβιταμινούχο κοκτέ-
ιλ για τα μαλλιά. Μερικές 
μόνο σταγόνες είναι αρ-
κετές για ενίσχυση των 
αποτελεσμάτων της θερα-
πείας ρύθμισης της λιπα-
ρότητας! Μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί σε συνδυα-
σμό και με τις υπόλοιπες 
θεραπείες Eksperience ή 
και μόνο του.

Elvive Dream Long, L’Oreal,
μάσκα θερμότητας για μακριά και 
ταλαιπωρημένα μαλλιά! η από-
λυτη θεραπεία περιποίησης σε 
δύο βήματα: μια πλούσια μάσκα 
εμπλουτισμένη με φυτική κερα-
τίνη, βιταμίνες και καστορέλαιο 
που θρέφει εντατικά τα μαλλιά 
σας κι ένα σκουφάκι με θρεπτική 
κρέμα, το οποίο απελευθερώνει 
θερμότητα με απαλό μασάζ, για 
εντατική φροντίδα!

Botanicals Fresh Care, 
L’Oréal Paris, μια νέα 
premium σειρά περιποίησης 
μαλλιών, εμπνευσμένα από 
τη φύση. ςτη νέα σειρά χρη-
σιμοποιούνται φυτικά έλαια 
σε κάθε προϊόν, που προορί-
ζονται για συγκεκριμένο τύπο 
μαλλιών και έχουν θεραπευτι-
κά αποτελέσματα.

Mad About 
Curls & Waves, 
Schwarzkopf 
Professional, το 
1ο ολιστικό τελε-
τουργικό περιποί-
ησης και styling, 
που σέβεται και 
ομορφαίνει κάθε 
τύπο υφής, για 
υπέροχους κυμα-
τισμούς και μπού-
κλες με διάρκεια, 
χωρίς κόπο.

Pure Color, Schwarzkopf, νέα μόνιμη βαφή σε 
μορφή gel που δεν τρέχει, σχεδιάστηκε για εσένα 
που βάφεις μόνη σου τα μαλλιά σου στο σπίτι και 
θέλεις ευκολία στην εφαρμογή και φυσικό αλλά 
ταυτόχρονα εντυπωσιακό αποτέλεσμα!

ColorSilk Beautiful 
Color™, Revlon®, 
βαφή μαλλιών με και-
νοτόμα φόρμουλα της 
χωρίς αμμωνία, και 3D 
τεχνολογία, εξασφαλί-
ζει λαμπερό χρώμα με 
μεγάλη διάρκεια αφήνο-
ντας αίσθηση μεταξένιας 
απαλότητας στα μαλλιά! 
παράλληλα, προσφέρει 
100% κάλυψη στα λευ-
κά μαλλιά. θα τη βρεις 
σε 20 αποχρώσεις.
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Τα νέα καλλυνΤικα, έμπλου-
Τισμένα μέ φυσικα συσΤαΤικα, 
αιθέρια έλαια και φορμου-
λέσ, σου δινουν θαυμα-
Τουργα αποΤέλέσμαΤα και 
κανουν Τη ζωη σου πιο 
ομορφη. Βρέσ Τα καΤαλ-
ληλα προϊονΤα για Το 
προσωπο και Τα μαλ-
λια σου και έπιλέξέ 
οσα χρέιαζέσαι!

οι «συμμαχοι» 
Τησ ομορφιασ 
σου

1

2

3 
4 

5

6 

7 

8

Rose Radiance Cream Super 
Restorative, Clarins, μιας νέας 

γενιάς αντιγηραντική κρέμα για 
την αναπλήρωση του δέρματος και 
την ενίσχυση της ακτινοβολίας. η 

κρέμα προσφέρει απολέπιση και 
ομορφαίνει το δέρμα και κάθε πρωί 

αναζωογονεί τη φυσική του ελαφριά 
ροζ ακτινοβολία. σχεδιασμένη για 

γυναίκες άνω των 50 που γνωρίζουν 
τη δική τους αληθινή ομορφιά.

Sublimage L’Essense Fonda-
mentale, Chanel, ορός που 
ασκεί ολοκληρωμένη δράση στην 
πυκνότητα και το μικροανάγλυφο 
του δέρματος. η επιδερμίδα 
φαίνεται πιο λεία, πιο σφριγηλή, πιο 
τονωμένη.

Advanced Night 
Repair Intense 
Reset Concentrate, 
Estée Lauder, 
μια νέα εντατική 
περιποίηση νύχτας για 
γρήγορη επανόρθωση 
της ερεθισμένης, 
στρεσαρισμένης 
επιδερμίδας. χάρη 
στην τεχνολογία 
Chronolux™ S.O.S., 
μειώνει την εμφάνιση 
των ερεθισμών σε 
μόλις μία ώρα.

περιποίηση νύχτας για 
γρήγορη επανόρθωση 

Botox & Radiance Effect, 
Radiant Professional, 
κρέμα προσώπου για μείωση 
των ρυτίδων έκφρασης 
και λάμψη, που θα γίνει ο 
καλύτερος σύμμαχος της 
επιδερμίδας σας. θα την 
βρείτε στα καταστήματα 
Radiant Professional Makeup 
στην οδό αρχ. μακαρίου 
γ' 31 α & Β, στο κέντρο της 
λευκωσίας και στο Nicosia 
Mall στο ισόγειο. 

Effetti Speciali, L’Elisir, Diego 
Dalla Palma, ένα πραγματικό 
ελιξίριο για τα μαλλιά σου, αφού 
κάνει θαύματα: αφήνει τα μαλλιά λεία 
και μεταξένια, με μία λάμψη υγείας, 
μειώνει το φριζάρισμα, γεμίζει την 
τρίχα χαρίζοντάς της όγκο. και εκτός 
αυτών, μειώνει το χρόνο στεγνώματος 
στο μισό και προστατεύει τα μαλλιά 
από τις θερμικές διεργασίες. 

The Neck And Décolleté Con-
centrate, La Mer, μια πολυτελής 
θεραπεία για να αποκαλύψεις 
μια νεανική εμφάνιση στο 
ντεκολτέ σου. Τροφοδοτείται 
από μια συμπυκνωμένη μορφή 
Miracle Broth™, που ανανεώνει τα 
κύτταρα, ενυδατώνει, καταπραΰνει 
και προσδίδει πιο ανορθωμένη 
εμφάνιση και πιο σταθερή 
αίσθηση στις πιο ευαίσθητες και 
γοητευτικές περιοχές.

Huile Prodigieuse Floral, 
Nuxe, το ανανεωμένο ξηρό 
λάδι για πρόσωπο, σώμα και 
μαλλιά, με 7 φυτικά έλαια 
(Tsubaki, Sweet almond, Ca-
mellia, Borage, Hazelnut, Mac-
adamia, Argan) και βιταμίνη έ. 
με τον μοναδικό συνδυασμό 
αρωμάτων λουλουδιών 
μανόλια, λευκού μόσχου και 
νότες από pink grapefruit, 
μας χαρίζει μια νέα δροσερή 
εμπειρία που αναδεικνύει τη 
θηλυκότητα κάθε γυναίκας.

Sublimage L’Essense Fonda

ασκεί ολοκληρωμένη δράση στην 

του δέρματος. 
φαίνεται πιο λεία, πιο σφριγηλή, πιο 
τονωμένη.

Volumizing 
Spray - Texture 
& Density, από 

τη συλλογή 
Hair Rituel, Sis-
ley, σπρέι για την 
περιποίηση και τη 

φροντίδα μαλλιών 
με ενεργά συστατικά 
φυτικής προέλευσης 

για περισσότερο 
όγκο και μεταξένια 
υφή. και 
είναι και 

ανθεκτικό 
στην 

υγρασία.
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Στον κύβο
Η κλαΣικΗ γεωμετρια τού καρο
και τα ζεΣτα ύφαΣματα δΗμιούργούν 
τα πιο ενΗμερωμενα office looks.

Η καφέ γόβα είναι
η νέα κλασική επιλογή

στα office looks! (ALDO)
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(ALDO)

Double breasted 
blazer €85, 

MARKS&SPENCER.

Ζώνη, 
TERRANOVα.

Σκουλαρίκια, 
LINKS OF 
LONDON.

Πλεκτό €29.99,
H&M 

CONSCIOUS 
EXCLUSIVE.

Μπλούζα, 
MARKS&SPENCER.

Τσάντα Furla, 
DEBENHAMS.

Παντελόνι €45, 
MARKS&SPENCER.

Παλτό €49.99,
STRADIVARIUS.

Κολιέ,
LINKS OF 
LONDON.
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ChiC με animal print
animal print λεπτομερειες
ςε all time ClassiC ChiC ςύνολα.
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ςε all time ClassiC ChiC ςύνολα.
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 με animal print
ύνολα.ύνολα.

Παντελόνι, 
H&M.

Σκουλαρίκια,
FOLLI FOLLIE.

Faux fur €149,
H&M CONSCIOUS.

Φόρεμα, 
FALCONERI.

Μπλούζα 
€29.95, 
ZARA.

Top,
PIAZZA 
ITALIA.

Δακτυλίδι, 
FOLLI FOLLIE.

Δακτυλίδι, Δακτυλίδι, 
FOLLI FOLLIE.

Bow scrunchie, 
ACCESSORIZE.

Μπότα,
TOMMY 

HILFIGER x 
ZENDAYA.

Φούστα,
TOMMY HILFIGER

x ZENDAYA.
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Argyle μοτίβα
Argyle μοτίβα 'H αλλίώς
τα επαναλαμβανομενα μοτίβα ρομβου 
που ςυνανταμε ςε πλεκτα, αμεςα 
ςυνυφαςμενα με τα βρετανίκα sports.

1. 2. 3. 4.5. 6. 
7. 
8. 

9.10.

ςυνυφαςμενα με τα βρετανίκ  sports.

Παλτό €49.99, 
STRADIVARIUS.

Belt bag, 
ACCESSORIZE.

Φούστα €29.99, PRINGLE 
OF SCOTLAND x H&M.

Γυαλιά ηλίου, 
ZARA.

Φούστα, 
MARKS&SPENCER.

Πλεκτό, 
FALCONERI.

Πλεκτό €19.99, 
PRINGLE OF 

SCOTLAND x H&M.

Μποτάκι, 
ZARA.

Trainers 
€49.95, 
ZARA.

Trench coat, 
MARKS&SPENCER.
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CLASSICAL MEETS JAZZ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
Συναυλία με το Nikea String Ensemble, το 

Jazz Quartet Αλέξης Κάσινος και τη Χορωδία 
Δωματίου «Πολυφωνία», υπό τη διεύθυνση 
της Μάρως Σκορδή, με σολίστ στην κιθάρα 
τον Βασίλειο Αβραάμ, θα πραγματοποιηθεί 

σήμερα Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις 19:30 στο 
Θέατρο Πάλλας στη Λευκωσία. Διοργάνωση: 
Πολιτιστικός Οργανισμός Μουσικόραμα. Τιμή 
εισιτηρίου: €15 και €10 για παιδιά μέχρι 12 
χρονών. Εισιτήρια προπωλούνται: Tickethour.
com.cy και σε όλα τα καταστήματα ACS. Για 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 99 43 06 54.

EROS RAMAZZOTTI
Ο ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΟΣ ΙΤΑΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Ο αγαπημένος Eros Ramazzotti, ο διασημότε-
ρος και πιο επιτυχημένος Ιταλός καλλιτέχνης 
των τριών τελευταίων δεκαετιών, έρχεται στην 

Κύπρο την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 στο Αθλητικό 
Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό για μια αξέ-
χαστη βραδιά γεμάτη τεράστιες επιτυχίες, στο πλαίσιο 
μίας μεγάλης παγκόσμιας περιοδείας για την προώθη-
ση του νέου του album «VitaCe N’è». Σε περισσότερα 
από 30 χρόνια καριέρας, ο Eros Ramazzotti έχει που-

λήσει πάνω από 60 εκατομμύρια δίσκους, είναι κάτο-
χος 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 Laura Paucini και ο Ricky 
Martin. Εισιτήρια €49. https://www.soldoutticketbox.
com/Eros-Ramazzotti. Powered by: SUPER FM. Χορη-
γός επικοινωνίας: Το περιοδικό Check in Cyprus.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«CYPRUS: A DYNAMIC 
ISLAND» - ΜΕΧΡΙ 15
ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας 
Κύπρου συμμετέχει με 10 ειδώλια 
και 2 αγαλματίδια από την αρχαιο-
λογική του συλλογή στην περιοδική 
έκθεση «Cyprus: a dynamic island», 
που διοργανώνει το Rijksmuseum Van 
Oudheden στο Leiden της Ολλανδί-
ας. Η έκθεση είναι η πρώτη μεγάλη έκθεση στην Ολλανδία που αφιε-
ρώνεται στην αρχαιολογία της Κύπρου, παρουσιάζοντας περίπου 400 
αντικείμενα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής δυναμικής και ιδι-
αίτερης τεχνικής του αρχαίου υλικού πολιτισμού της Κύπρου.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕκΑΝΟΥliving

«ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ»
ΘΕΑΤΡΙκΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΜΙκΡΟΥΣ κΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος 
Λευκωσίας ανακοινώνει την έναρξη των 
παραστάσεων του θεατρικού έργου για 
μικρούς και μεγάλους, «Ομήρου Οδύσ-
σεια», σε διασκευή και απόδοση λόγου 
της Ρέας Ιωαννίδου. Οι παραστάσεις θα 
πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή 3 Nο-
εμβρίου και τις Κυριακές 10, 17, 24 Νο-
εμβρίου στο Θέατρο ΠΑΣΥΔΥ. Οι παρα-
στάσεις θα αρχίζουν στις 10:30 το πρωί. 
Εισιτήριο €8. Παραστάσεις θα πραγμα-
τοποιηθούν και σε Λεμεσό, Λάρνακα και 
Πάφο. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοι-
νωνήστε στα τηλέφωνα: 70001947 Ρέα 
Ιωαννίδου, 97636082 Γιώργος Ιωάννου. 
Χορηγοί επικοινωνίας Ράδιο Πρώτο και 
Check In.

«SECRET WORLDS»
4/11-16/11
Η Γκαλερί Opus 39 παρουσι-
άζει τη νέα εικαστική πρότα-
ση «Secret Worlds» της Γαλλί-
δας φωτογράφου Emmanuelle Prosper. Γεννημένη στο Παρίσι, η 
Emmanuelle Prosper ξεκίνησε τις σπουδές της στη Γαλλία, έπειτα 
στις ΗΠΑ και επιστρέφοντας στο Παρίσι συνέχισε με Ιστορία της 
Τέχνης στην Ecole des Antiquaires. Ζώντας μεταξύ Γαλλίας και Κύ-
πρου -αφοτού την ανακάλυψε κατά τη διάρκεια ενός από τα πολλά 
ταξίδια της- η Κύπρος είναι εκεί που τώρα αποφάσισε να εγκατα-
σταθεί, αφού ερωτεύτηκε το νησί μας και τους κατοίκους του. Ζει 
και δουλεύει στην Πάφο. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα 17.00-20.00. 
Τρίτη-Παρασκευή 10.30-12.30 & 17.00-20.00. Σάββατο 10:30 - 
12.30. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22424983

Η ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ 
ΣΥΝΑΥΛΙώΝ 
ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΙκΟΥ 
pROjECT ΕΙΝΑΙ 
ΓΕΓΟΝΟΣ 
Τέσσερεις πιανί-
στριες, οκτώ χέρια 

και ένα πιάνο ενώθηκαν για να δημιουργήσουν το 
Piano Quartet, ακολουθώντας την ανάγκη τους να 
αφήσουν για λίγο πίσω τους τη μοναξιά της σόλο 
εμφάνισης πάνω στη σκηνή. Η πρώτη συναυλία θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου, 
στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό, στη συνέχεια στο 
Μαρκίδειο Θέατρο στην Πάφο την Κυριακή, 10 
Νοεμβρίου, και τέλος στο Θέατρο Παλλάς στη 
Λευκωσία την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου. Όλες 
οι συναυλίες ξεκινούν στις 20:30. Πληροφορί-
ες και εισιτήρια: Λεμεσός: Θέατρο Ριάλτο, Τηλ. 
25343900, www.rialto.interticket.com. Πάφος: 
Time Out Kiosk, Ακαμάντιδος 2, Τηλ. 26949522, 
www.paphosmusiclovers.com. Λευκωσία: D 
& Me Kiosk, Γρηγορίου Ξενοπούλου 13, Τηλ. 
96404084, www.soldoutticketbox.com

pianO QuaRTET: ΕΠΙΣΤΡΕφΕΙ 
ΤΟ MuSiCaL BRiDgES 
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«ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ»
Συνεχίζει με επιτυχία στο Θέατρο Ανεμώνα η πα-
ράσταση «Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ». 
Παραστάσεις στη Λευκωσία θα ανεβαίνουν μέ-
χρι την 1 Δεκεμβρίου στην έδρα του Θέατρου. 
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 20:30 και 
Κυριακή στις 19:00. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 70007721.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΤΗΣ

Φιλανθρωπική έκθεση για τον καρκίνο του μα-
στού θα παρουσιάσει σήμερα Κυριακή 3 Νο-
εμβρίου στις 17:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Πάνου Σολομωνίδη στη Λεμεσό η ζωγράφος 
Μαριάννα Χριστοδουλίδου με τον τίτλο «Γυ-
ναικείες Φιγούρες». Η Europa Donna Κύπρου 
θέτει υπό την αιγίδα της τη φιλανθρωπική αυτή 
έκθεση, αφού θα παραχωρηθεί το 10% των 
καθαρών εσόδων προς οικονομική ενίσχυ-
ση του Συνδέσμου και ειδικότερα για το πρό-
γραμμα «Επιστήθιες Φίλες». Μέγας χορηγός 
επικοινωνίας αυτής της φιλανθρωπικής έκθε-
σης είναι το Check In Cyprus. Πληρφορίες: 
25884300.

Best of the RestEROS RAMAZZOTTI
Ο ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΟΣ ΙΤΑΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

 «TREE TIME»
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής της 
Πόλας Χατζήπαπα με τον τίτλο «Tree Time» θα 
πραγματοποιηθούν αύριο Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 
στις 19:30 στο Γκαράζ στη Λευκωσία. Με 
ζωγραφική και άλλα παράλληλα δρώμενα επιλέγει 
η εικαστικός Πόλα Χατζήπαπα να εκφράσει 
την αγάπη της προς τα δέντρα. Μια αγάπη -και 
ανάγκη- για επαφή μαζί τους που σίγουρα, όπως 
λέει η ίδια, όλοι έχουμε βαθιά μέσα μας. Κατά 
τη διάρκεια της έκθεσης θα προβληθούν σχετικά 

ντοκιμαντέρ. 
Διάρκεια έκθεσης 
μέχρι τη Δευτέρα 
11 Νοεμβρίου. 
Για περισσότερες 
πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 
99874412.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ

Η 2η έκθεση «FoodPanorama Expo και 
Οινογεύσεις 2019», μαζί με τη «Cyprus 
HoReCa Expo 2019», η μεγαλύτερη και 
μοναδική στο είδος της έκθεση στην Κύ-
προ, αποτελεί ετήσιο γεγονός, που διορ-
γανώνεται από τη UnityExpo το Σαββατο-
κύριακο 9-10 Νοεμβρίου από τις 10:00 
– 18:00 στη Διεθνή Κρατική Έκθεση στη 
Λευκωσία. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο www.foodpanoramaexpo.com. Είσο-
δος δωρεάν.

 «FOODPANORAMA EXPO 
ΚΑΙ ΟΙΝΟΓΕΥΣΕΙΣ 2019»

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ 
ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ 
ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ
ΝΤΑΒΙΝΤ 
ΛΑΓΚΕΡΚΡΑΝΤΖ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Η Λίσμπετ Σαλάντερ, 
το άγριο, ασταμάτητο κορίτσι 
με το τατουάζ, έχει εξαφανιστεί. 
Πούλησε το διαμέρισμά της στη 
Στοκχόλμη. Είναι άφαντη στο 
διαδίκτυο. Δεν έχει πει σε κα-
νέναν πού είναι. Και κανείς δεν 
ξέρει ότι, επιτέλους, βρίσκεται 
τόσο κοντά στον μεγαλύτερο 
εχθρό της, τη δίδυμη αδελφή 
της Καμίλα. 
 
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
SEBASTIAN FITZEK
EKΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Από τον συγγρα-
φέα των best sellers 
με περισσότερα από 
12.000.000 πωλή-
σεις! Στην πολυτελή ψυχιατρι-
κή κλινική το χιόνι πέφτει πυκνό. 
Γιατροί και ασθενείς παγιδευμέ-
νοι στο εσωτερικό της μαζί με 
τον Ψυχοθραύστη. Θα καταφέ-
ρουν να βρουν διέξοδο;

Books Etc

 ΤΕLETHON

ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
Το Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θερα-
πειών ΠΑΙΔΟλόγιο διοργανώνει την ημερίδα 
«Ταξίδι στη μητρότητα» το Σάββατο 16 Νοεμ-
βρίου από τις 9:00-13:00 στην αίθουσα εκδη-
λώσεων Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού. Πρόκει-
ται για ένα ταξίδι που κάθε γυναίκα ονειρεύεται 
και ανυπομονεί να περάσει. Η διαδρομή είναι 
υπέροχη και μοναδική, γεμάτη εμπειρίες και 
διάφορες προκλήσεις. Εσείς είστε έτοιμες για 
αυτό το ταξίδι; Χορηγός επικοινωνίας της εκ-
δήλωσης ο Όμιλος Δίας. Χορηγοί επικοινωνί-
ας: 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.

«Ο ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗΣ ΓΑΤΟΣ»
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΝΘΕΡ
Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας 
που σημείωσαν οι αφηγήσεις - πα-
ραστάσεις «Ο Σκανδαλιάρης Γά-
τος», το Telethon διοργανώνει και 
πάλι δύο παραστάσεις για τους μι-
κρούς του φίλους. Πρόκειται για 
μια διαδραστική αφήγηση του πα-
ραμυθιού της Μαρίας Κάνθερ «O 
Σκανδαλιάρης Γάτος» από τις ηθο-

ποιούς Ραφή Αμερικάνου και Τζού-
λη Γρηγορίου. Για δύο παραστά-
σεις το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στις 
10:00 και στις 11:30, στο αμφιθέ-
ατρο του Ινστιτούτου Νευρολογίας 
και Γενετικής Κύπρου. Όλα τα έσο-
δα θα διατεθούν στο Telethon χάρη 
στην αφιλοκερδή συνεισφορά των 
συντελεστών και της συγγραφέως. 
Τιμή εισόδου: €5 το άτομο. Πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 99 122 472.



συνταγεσ

ΕκτΕλΕση
Κόβουμε το κρεμμύδι σε φέτες και το τσιγαρίζουμε 
στο λάδι σε μεσαία προς δυνατή ένταση, σε ένα 
μεγάλο βαθύ τηγάνι, μέχρι να ξανθύνει. Κόβουμε 
τα μανιτάρια σε φέτες και τα προσθέτουμε στο 
τηγάνι. Λίγο πριν εξατμιστούν τα υγρά, χαμηλώνουμε 
την ένταση στο μισό, προσθέτουμε τον ΚΡΟΚΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ, τον μαϊντανό, το αλάτι και το πιπέρι 
και ανακατεύουμε συχνά μέχρι να εξατμιστούν όλα 
τα υγρά. Ρίχνουμε στο τέλος τη φέτα σε κύβους και 
ανακατεύουμε ελαφρά να αναμιχθεί καλά, σβήνουμε 
το μάτι και αποσύρουμε το τηγάνι όταν έχουν αρχίσει 
να λιώνουν οι κύβοι. Το σερβίρουμε ζεστό, σαν 
ορεκτικό ή σαν μεζές.

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΕ ΦΕΤΑ ΚΑΙ ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Υλικά
•  1 κουτί φρέσκα μανιτάρια 

(500 γρ.)
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
•  10-12 κλωναράκια 

ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
•  1 κομμάτι φέτα (100-150 γρ.) 

κομμένο σε κύβους
• 1/2 ματσάκι μαΐντανό
• αλάτι και 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

GNTM

Ποια ειναι η αληθεια για τη βραδινη 
εκΠομΠη του;  
Πολλά δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες θέλουν τον 
Αντρέα γιόρτσιο να αναλαμβάνει και βραδινή εκπομπή 
στο ριΚ! η αλήθεια είναι πως αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει 
κάτι τέτοιο εγκριμένο από τη διοίκηση. Σύμφωνα με επιβε-
βαιωμένες πληροροφορίες έγινε ένα δοκιμαστικό τον ιού-
νιο για Late Night Show, ωστόσο έμεινε μέχρι εκεί, χωρίς 
να συζητηθεί καν στη συνέχεια στον στρατηγικό προγραμ-
ματισμό του καναλιού. 

ANTρΕΑΣ γιΟρΤΣιΟΣ 

Aυτη ειναι η τελικη τετραδα
Μπορεί στις οθόνες μας τα κορίτσια που μένουν στο σπίτι του Greeces 
Next Top Modedl να είναι 16, ωστόσο τα γυρίσματα είναι πολύ προχω-
ρημένα και ήδη διέρρευσε η τελική τετράδα. Τα κορίτσια που την συνθέ-
τουν είναι η Άννα - Μαρία Ηλιάδου, η Κέισι Μίζιου, η Κάτια Ταραμπάνκο 
και η Χαρά Παππά. Ποια θα είναι η νικήτρια;

ΑννΑ μΟνΟγιΟΥ - 
ΔιΟνΥΣηΣ ΤΣΑΚνηΣ

η σχέση τους μετράει εδώ και πολλά 
χρόνια, κρατώντας την όσο μπορούν 
μακριά από τα φλας της δημοσιότη-
τας. οι δυο τους ταιριάζουν τόσο 
πολύ και όσον αφορά τη δημοσιότη-
τα της σχέσης τους έχουν κοινή 
γραμμή. ο διονύσης τσακνής και η 
κύπρια ηθοποιός και πρωταγωνίστρια 
της σειράς του Σιγμα «Άλλα λόγια 
θκειέ παπά», Άννα μονογιού, δεν 
αποκλείουν πλέον το  ενδεχόμενο να 
παντρευτούν, αλλά σίγουρα ο γάμος 
δεν θα είναι θρησκευτικός, όπως 
αποκάλυψε ο τραγουδιστής. «Ζούμε 
ήδη σαν παντρεμένοι», υποστηρίζουν 
και οι δύο. 

δεν θα 
Παντρευτουν 

με θρηΣκευτικο 
γαμο
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JUST THE TWO OF US

Διέρρέυσαν νέοι 
συμμέτέχοντέσ
To «Just the two of us» επιστρέφει και όλο 
και περισσότερα ονόματα προστίθενται 
στη λίστα των συμμετεχόντων. Ο παρουσια-
στής, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι ο 
Νίκος Κοκλώνης. Πέραν της Άντζελας 
Δημητρίου, που κλείδωσε στην κριτική επι-
τροπή, ο Θανάσης Πάτρας, ο Κωνσταντί-
νος Χριστοφόρου και ο Σάββας Πούμπου-
ρας φαίνεται να έδωσαν τα χέρια ως συμ-
μετέχοντες.

ΜY STYLE ROCKS

O Λάκης ΓάβάΛάς ςτην κριτικη 
επιτροπη κάι η Δούκιςςά ςτην 
πάρούςιάςη
το My Style Rocks έρχεται στην τηλεόραση ςιΓ-
Μά τον ιανουάριο και σιγά-σιγά συμπληρώνε-
ται το puzzle της κριτικής επιτροπής. πέραν του 
σίγουρου ςτέλιου κουδουνάρη, έχουμε και 
διαρροή για δεύτερο πρόσωπο στην κριτική επι-
τροπή και αυτός δεν είναι άλλος από τον Λάκη 
Γαβαλά. ο εκκεντρικός Λάκης συμφώνησε προ-
φορικά και αναμένεται να πέσουν σύντομα και 
οι υπογραφές. οι ανατροπές έρχονται και στη 
θέση της παρουσιάστριας,  καθώς όπως όλα 
δείχνουν η Δούκισσα νομικού είναι το επικρα-
τέστερο όνομα. 

ΔηΜητρά ΜάκρύΓιάννη

το ταξιΔι ζωήσ στή ζιμπαμπουέ
Σε απομακρυσμένο σχολείο μιας μικρής πόλης 
της Ζιμπάμπουε, και συγκεκριμένα της Nyanga, 
βρέθηκε για μια εμπειρία ζωής η Δήμητρα 
Μακρυγιάννη μαζί με την Action Aid. Η Κύπρια 
δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βοήθησε 
στις εργασίες σε σχολείο το οποίο βρίσκεται 
χιλιόμετρα μακριά από την πόλη και μας μετέ-
φερε μέσα από φωτογραφίες τη σκληρή πραγ-
ματικότητα και το ότι τα παιδιά πρέπει να περπα-
τήσουν πολλά χιλιόμετρα για να βρεθούν στο 
σχολείο τους ή απλώς για να έχουν πρόσβαση 
σε νερό.

εΓινάν Γιά τριτη φορά Γονεις 
ο Μάρκος παγδατής ζει την απόλυτη οικογενειακή 
ευτυχία, καθώς η σύζυγός του καρολίνα ςπερμ έφερε 
στον κόσμο την περασμένη τετάρτη, στην κλινική 
«Μητέρα και παιδί» στη Λευκωσία, το τρίτο μέλος της 
οικογένειάς τους, ένα πανέμορφο αγοράκι. οι δυο 
τους έχουν ήδη αποκτήσει δυο υπέροχα κοριτσάκια 
ηλικίας 7 και 4 ετών και ο μπέμπης σφράγισε την ευτυ-
χία τους. ο κύπριος τενίστας, που έβαλε την κύπρο 
στον παγκόσμιο χάρτη του τένις, τρελάθηκε τόσο πολύ 
απ’ τη χαρά του, που καθ’όλη τη διάρκεια που βρισκό-
ταν στην κλινική μάς μετέφερε εικόνες με τη σύζυγό 
του μέσα από τα social media, ενώ μας έδειξε και το 
νεογέννητο τη στιγμή που του φοράει τα πρώτα του 
ρούχα και είναι κούκλος.

Μάρκος πάΓΔάτης – 
κάροΛινά ςπρεΜ
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 
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DIARY

TIFFANY BOUTIQUE
DISCO FASHION 
ΠΑΡΤΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Μια ευχάριστη βραδιά είχαν την 
ευκαιρία να περάσουν όσοι βρέθηκαν 
στην Τiffany boutique που βρίσκεται 
στο Olympic Residence στη Λεμεσό. 
Οι καλεσμένοι απόλαυσαν το Disco 
Fashion Πάρτι και είδαν από κοντά 
τη συλλογή του καταστήματος.

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

 H Στέφανη ΒρόντηΓενική άποψη του καταστήματοςΗ Τόνια Θεοδώρου και η Βέρα Λυσιώτη

Η Θέμις Ανθοπούλου και
η Νίκη Ιωάννου

Η Λουτμίλα Ραξέιβα και
η Ελίνα Σοφοκλέους Η Έφη Αριστείδου

 Η Ρίτα Βάκη Η Alexandra Orlova Η Σύλια Πουργούρα Η Αγνή Παναγιώτου Η Στέλλα Πατσαλίδου
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ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΜΠΑΡΤΑΣ
ΜΙΑ ΦΡΕΣΚΙΑ ΜΑΤΙΑ ΜΕ 
ΚΡΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ
Μια ευχάριστη βραδιά πέρασαν 
όσοι βρέθηκαν στο Re.Buke στη 
Λάρνακα, όπου έγινε η παρουσίαση 
της νέας σειράς κρασιών Κουκου-
βάγια που φέρουν τη σφραγίδα 
του Οινοποιείου Ζαμπάρτας.

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

Ο Γιώργος Σαρρής Ο Ιάσων Ιασωνίδης, η Στάλω Ιασωνίδου και 
ο Αντρέας Θεοχαρίδης

Η Μαργαρίτα Λουκά και
η Σωτηρούλλα Γεωργίου

Η Ραφαέλλα Σορτίνι και
ο Λορέντζο Σορτίνι

Ο Πέτρος Μίμης και
ο Νίκος Κέττηρος

Η Μαρία και ο Πάρης 
Σωτηρίου

Ο Δημήτρης και η Λιάνα 
Χαμπή

Η Μαρία Θεοχαρίδου και 
η Ματλέιν Ζαμπάρτας

Ο Σπύρος Θεοκλή, η Μαρία 
Μασούρα και η Ιωάννα Χαρίτου

Η Χριστιάνα Νικολάου, ο Νίκος 
Νικολάου και ο Παύλος Νικολάου

Η Μία Ηλιάδη, ο Κώστας Σολομωνίδης 
και ο Μάρκος Ζαμπάρτας
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ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ DIARY

1ο IT DIRECTORS FORUM
«ΜΑΚΕ ΙΤ Το ΤΗΕ ΤοP»
Το 1ο IT Directors Forum, με τίτλο 
"Make IT to the Top", διοργανώθηκε 
στην αίθουσα εκδηλώσεων Φιλοξενία 
στη  Λευκωσία. Δύο διεθνείς thought 
Leaders μύησαν το κοινό στον χώρο 
της τεχνολογικής καινοτομίας, της 
δημιουργικής σκέψης και των καινο-
τόμων προσεγγίσεων, στοχεύοντας 
στη βελτίωση του επιχειρείν και στη 
διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότη-
τας, την οποία θα ζήσουμε στο μέλλον. 
Χορηγός επικοινωνίας: Economy Today.

DIARY

Ο Μιχάλης Χριστοδούλου και
η Μυρτώ Λεωνίδα 

Η Κατερίνα Πούλσαβα και η Νατάσα 
Άλερι 

Ο Δημήτρης Νικολάου, ο Παναγιώτης Διονυσίου, ο Slobodan Babic, ο Χάρης 
Ξενοφώντος, ο Αλέξης Πανταζής και ο Παγκράτιος Βανέζης

Ο Γιάννος Αλεξάνδρου και
ο Λεύκιος Θεοδοσίου 

Ο  Σωτήρης Αντωνίου

Η Φωτεινή 
Μαυρομμάτη

Ο Ανδρέας ΚασιουρήςΟ Πάρης ΑλεξάνδρουΟ Πάρης ΑλεξάνδρουΟ Πάρης ΑλεξάνδρουΟ Μαρίνος Νικολάου Ο Χρήστος Καρασάββας Ο Μαρίνος Νικολάου Ο Μαρίνος Νικολάου Ο Μαρίνος Νικολάου Η Ευτυχία Ανδρέου
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GO2.COM
ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΤΑ 
20ΧΡΟΝΑ ΤΟΥΣ
Τα 20χρόνια ζωής γιόρτασε το 
GΟ2.COM στο Patio Cocktail 
Bar, στη Λευκωσία, στην παρουσία 
εκλεκτών φίλων και συνεργατών.

Η Μαρία και ο Γιάννος 
Κασουλίδη

Ο Γιώργος Οικονομίδης 
και ο Γιώργος Ρούσσος

Η γενέθλια τούρτα

H Δήμητρα Νικολάου και η Κατερίνα 
Μιχαηλίδη

Η Άντρη και ο Αλέξης Ιωαννίδη Η Σόφη Μιχαηλίδου και η Ειρήνη 
Καλογήρου

Η Έλενα 
Παπαγεωργιάδου 

Η Άντρη Ιωάννου

Η Κατερίνα Μελετίου και 
η Έλενα Γεωργίου

Η Μαρία Καττάμη και
ο Νικόλας Οικονομίδης 

Η Αγγελική 
Χαραλαμποπούλου και
η Θεοδώρα Δημητριάδου  

Η Αννέτα Χριστοδούλου και
η Σταυρούλα Χατζηπιέρου

Η Νάσια και ο Ανδρέας 
Χριστοδούλου 
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ΟΜΙΛΟΣ ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ 
ΠΑΥΛΟ ΚΟΝΤΙΔΗ
Σε διάσκεψη Τύπου ο Όμιλος Πηλα-
κούτα ανακοίνωσε τη συνεργασία 
του με τον Κύπριο Ολυμπιονίκη 
Παύλο Κοντίδη. Στο πλαίσιο αυτής της 
συνεργασίας, ο Όμιλος Πηλακούτα 
έχει προσφέρει στον Παύλο Κοντίδη 
ένα αυτοκίνητο BMW, με πλήρη 
υποστήριξη, ώστε να το χρησιμοποιεί 
για τις μετακινήσεις του τις περιόδους 
εκείνες που θα βρίσκεται στο νησί.

CARAMONDANI
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ ΕΞΗΝΤΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Σε μια λαμπερή και εορταστική 
βραδιά, γεμάτη αναμνήσεις, συ-
ναίσθημα και συγκίνηση, ο όμιλος 
Caramondani γιόρτασε μαζί με το 
προσωπικό του τη συμπλήρωση 
60 χρόνων από την ίδρυσή του.

Η εξηντάχρονη πορεία του ομίλου οφείλεται κυρίως στη 
συνέπεια, στον επαγγελματισμό, στη σκληρή δουλειά 
και την απόλυτη αφοσίωση όλων των ανθρώπων που 
εργάζονται στον Όμιλο Καραμοντάνη.

Η Νάντια Καραμοντάνη,
η Άννη Παπαπαναγιώτου και
η Ερίνα Καραμοντάνη

Ο Γιώργος Ρούσσος,
ο Σάββας Σάββα και η Κλέλια 
Πηλακούτα-Χριστοφόρου

Η Ειρήνη 
Χατζηπαύλου

Ο Μίλτος και ο Πέτρος 
Σουτζής 

O Γεράσιμος, ο Σταύρος και
η Ερίνα Καραμοντάνη

Η Ντανιέλα και ο Σταύρος 
Καραμοντάνη

Ο Μίλτος και ο Πέτρος 
Σουτζής 

Ο Μιχάλης Σπανός και
ο Παναγιώτης Λοϊζίδης

DIARY
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

  TEZENIS

Το Σχέδιο «Εστία» ενισχύει την ικανότη-
τα αποπληρωμής των δανειακών υπο-
χρεώσεων δανειοληπτών που αντιμε-

τωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και έχουν 
δάνεια εξασφαλισμένα με κύρια κατοικία. Η 
προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από 
μέρους των επιλέξιμων δανειοληπτών, για 
ένταξη στο Σχέδιο, λήγει την Παρασκευή 

15 Νοεμβρίου 2019 και όσοι ενταχθούν 
μειώνουν τον κίνδυνο εκποίησης της οικί-
ας τους. Η Τράπεζα Κύπρου έχει υπογράψει 
μνημόνιο για συμμετοχή στο Σχέδιο και προ-
τρέπει τους επηρεαζόμενους πελάτες της, 
όσοι δεν το έχουν ήδη κάμει, να ενημερω-
θούν άμεσα από τους λειτουργούς της Τρά-
πεζας για τις πρόνοιες του Σχεδίου. Επίσης, 

το Σχέδιο, η αίτηση και ο οδηγός για τη συ-
μπλήρωσή του βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας στον 
σύνδεσμο www.mlsi.gov.cy.

iLIFE-TROODOS 2017-2020
ΣΤηΝ ΤΕΛΙΚη ΕΥΘΕΙα!
Το έργο iLIFE-TROODOS ξεκίνησε στις 
2 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρω-
θεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 με συνο-
λικό προϋπολογισμό €1.313.826 και 
κατά 60% συγχρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ανάδοχος φορέας και συντονιστής του 
Έργου είναι το Τμήμα Δασών του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, με συνεργαζόμενους φο-
ρείς το Τμήμα Περιβάλλοντος, τη Μονά-
δα Διατήρησης της Φύσης του Frederick 
University και την εταιρεία Contact 
Advertising Agency Ltd. Επίσης, αναφέ-
ρεται ότι μέσα από μια καλά οργανωμένη 
εκστρατεία ενημέρωσης αναμένεται ότι το 
Έργο θα προσεγγίσει το 90% των Κυπρί-
ων πολιτών και το 25% των τουριστών

ΝΕΕΣ ΣΥΛΛογΕΣ AW19-20
Τα καταστήματα Maison Marasil Cyprus 
υποδέχονται τη νέα σεζόν με συλλογές που 
αποπνέουν, όπως πάντα, μοναδικό στυλ 
και εξαιρετική ποιότητα. Αυτό τον χειμώνα 
τα αγαπημένα brands Marasil, Mandarino, 
Sprint και Pierre Cardin έρχονται να καλύ-
ψουν απόλυτα τις ανάγκες των παιδιών κάθε 
στιγμή της ημέρας με χαρούμενα stylish 
outfits. Στην γκαρνταρόμπα των κοριτσιών 
φέτος συναντάμε βελούδινα σετ και trendy 
jeans που συνδυάζονται ιδανικά με ρομα-
ντικά βολάν και glitter δερματίνες. Στα αγό-
ρια παρουσιάζουμε vintage style ρούχα, 
όπως το κλασικό μοντγκόμερι, πουκάμισα 
με γεωμετρικά σχέδια και ανάγλυφα πλεκτά. 
Όλες τις νέες συλλογές των brands Marasil, 
Mandarino, Sprint και Pierre Cardin θα βρεί-
τε στα καταστήματα Maison Marasil σε: Λε-
μεσσό, Λευκωσία, Πάφο και Λάρνακα. Για 
επικοινωνία καλέστε στο 25711533.

LIDL ΚΥΠροΥ
γΙορΤαΣΕ ΤηΝ ΠαγΚοΣΜΙα 
ηΜΕρα ΔΙαΤροΦηΣ!

Στις 16 Οκτωβρίου, στην Κλειστή Αίθουσα 
«Τάσος Παπαδόπουλος» - Ελευθερία στη 
Λευκωσία, το Υπουργείο Παιδείας Πολιτι-
σμού Αθλητισμού και Νεολαίας, η Lidl Κύ-
πρου και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδο-
σφαίρου (ΚΟΠ) ένωσαν τις δυνάμεις τους 
για την πραγματοποίηση μίας εκπαιδευτι-
κής εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Διατροφής. Κάθε χρόνο στις 16 Οκτω-
βρίου, την ημέρα που ιδρύθηκε ο Food & 
Agriculture Organization των Ηνωμένων 
Εθνών, το 1945, η ανθρωπότητα γιορτάζει 
την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, World 
Food Day. Όπως όλες οι αντίστοιχες ημέ-
ρες εορτασμών, έτσι και η Παγκόσμια Ημέ-
ρα Διατροφής είναι μια αφορμή για περι-
συλλογή και δράση. 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ
Το νεανικό και αντισυμβατικό 
πνεύμα της Tezenis είναι το κύριο 
θέμα της νέας ψηφιακής καμπά-
νιας του brand, στην οποία πρω-
ταγωνιστούν οι πιο δημοφιλείς 
fashion influencers αυτή τη στιγμή 
στον πλανήτη. Η glamorous Giulia 
De Lellis, η trendsetter Maffashion, 
η καλλιτέχνιδα Lola Indigo, η ηθο-
ποιός Carolina Caravhola, η ροκ 
τραγουδίστρια Rita Dakota και το 
μοντέλο Stefanie Giesinger είναι 
οι έξι υπέροχες influencers που η 

Tezenis επέλε-
ξε να ενώσει τις 
δυνάμεις της. Η 
κάθε μία ξεχωρί-
ζει τόσο για τις 
μοναδικές ικανό-
τητες όσο και για 
τα ταλέντα της. Κάθε ένα από τα 
έξι πανέμορφα κορίτσια παρουσι-
άζει με το προσωπικό και μοναδι-
κό του στυλ τη νέα σειρά εσωρού-
χων του brand, η οποία προορίζε-
ται να γίνει το απόλυτο go-to του 
ερχόμενου χειμώνα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΟ ΣχΕδιΟ «ΕΣΤιΑ» ΠΡΟΣφΕΡΕι μιΑ μΟνΑδιΚή ΕΥΚΑιΡιΑ
ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑνΤιμΕΤωΠιΖΟΥν δΥΣΚΟλιΕΣ

 TOPSHOP – TOPMAN

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Η νέα φοιτητική χρονιά ξεκίνησε με 
τα καθιερωμένα, πλέον, Unifest και 
το αγαπημένο μας brand TOPSHOP 
– TOPMAN βρέθηκε εκεί. Xάρι-
σε δώρα, προσέφερε υπηρεσίες 
personal stylist και έδωσε εκπτωτι-
κά κουπόνια μέχρι και 25% σε όλα 
του τα προϊόντα. TOPSHOP και 
TOPMAN έδωσαν το «παρών» τους 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ευρωπα-
ϊκό Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας και έκαναν τα open days 

ακόμα πιο ενδιαφέροντα για τους 
φοιτητές. Στα καταστήματα έχουν ήδη 
προστεθεί τα πασίγνωστα brands 
Reebok, Champion, Skinny Dip και 
Jovonna London. Οι φοιτητές έχουν 
για όλο τον χρόνο 10% έκπτωση σε 
όλα τα καταστήματα TOPSHOP – 
TOPMAN σε Λευκωσία, Λεμεσό και 
Λάρνακα.

MAISON MARASIL CypRuS

  RELOVELT

CypRuS AIRWAyS
μιΑ ξΕχωΡιΣΤή ΠΤήΣή γιΑ ΠΑιδιΑ μΕ ΑΥΤιΣμΟ
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  RELOVELT

Η Cyprus Airways σε συνεργασία με το 
Μεσογειακό Ίδρυμα Ασφάλειας Πτή-
σεων και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 

για άτομα με αυτισμό διοργανώσαν την Τρίτη, 
22 Οκτωβρίου 2019, ειδική εκδήλωση για 
παιδιά με αυτισμό. Εξήντα παιδιά με αυτισμό 
μαζί με τον συνοδό τους επισκέφθηκαν το αε-
ροδρόμιο Λάρνακας για να λάβουν μέρος σε 
μια ξεχωριστή πτήση της Cyprus Airways, δι-
άρκειας 20 λεπτών. Η εμπειρία ταξιδιού ξεκί-

νησε από την είσοδό τους στις αναχωρήσεις 
του αεροδρομίου Λάρνακας, ακολουθώντας 
όλα τα απαραίτητα στάδια, από τη διαδικα-
σία check-in μέχρι την επιβίβαση σε αεροσκά-
φος της Cyprus Airways, όπου οι περίπου 
140 συμμετέχοντες –παιδιά και συνοδοί– έζη-
σαν την εμπειρία ενός ταξιδιού. Το αεροσκά-
φος της Cyprus Airways απογειώθηκε από το 
αεροδρόμιο Λάρνακας στη 1:00 μ.μ. και η 
πτήση διήρκεσε 20 λεπτά. Η ξεχωριστή αυτή 

πτήση έγινε κατορθωτή με την έμπρακτη υπο-
στήριξη της Hermes Airports και Petrolina. Το 
μήνυμα της εκδήλωσης αυτής είναι ότι και τα 
παιδιά με αυτισμό μπορούν να ζήσουν την 
εμπειρία ενός ταξιδιού. 

CHIVAS REGAL MIZUNARA
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το Chivas Regal, το πιο πολυτελές ουίσκι 
στον κόσμο, ανακοινώνει το λανσάρισμα 
του Chivas Regal Mizunara και στην Κύ-
προ. Το Chivas Regal Mizunara αποτελεί 
το πρώτο Scotch Whisky που παλαιώθηκε 
σε βαρέλια ιαπωνικής δρυός Mizunara, 
σηματοδοτώντας ένα νέο ορόσημο για 
την καινοτόμο παραγωγή ουίσκι. Πρωτοεμ-
φανίστηκε αποκλειστικά στην Ιαπωνία το 
2013 και ακολούθως, λόγω της επιτυχί-
ας του, επεκτάθηκε στη Γαλλία και την Ταϊ-
λάνδη. Τα βαρέλια αυτά, κατασκευασμένα 
από γηγενή γιαπωνέζικα δέντρα, εξαιρετικά 
σπάνια και φημισμένα για τη χαρακτηριστι-
κή πορώδη φύση τους, καθιστούν τα ουίσκι 
τελειωμένα σε αυτά τα πιο πολυπόθητα για 
whisky producers και συλλέκτες whisky.

 ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 
«Η ΠΑΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ»

Η ΚΥΠΡΟΣ μΑΣ Σε εΝΑ ΠΡΩΙΝΟ
Το Σάββατο 19 
Οκτωβρίου οι 
αγαπημένοι φίλοι 
και πελάτες της 
Παλιάς Αποθήκης, 
της ανακαινισμένης 
φρουτολαχα-
ναγοράς στην 
Παλλουριώτισσα, 
είχαν την ευκαιρία 
να απολαύσουν 

ένα πρόγευμα αλά Κυπριακά. Δοκίμασαν 
κυπριακό παραδοσιακό πρωινό από τα χέρια 
του υπέροχου σεφ Noel Christos Bassil και 
απόλαυσαν φρεσκοψημένο Καφέ Λαϊκού 
στο ουτζιάκι. Ταυτόχρονα, στον χώρο της 
Παλιάς Αποθήκης φιλοξενήθηκε η ομάδα 
αγγειοπλαστικής Κόρνου, όπου είχε τη δυ-
νατότητα να μεταφέρει στους επισκέπτες την 
τέχνη του κόκκινου πηλού, παρουσιάζοντας 
στιγμές από την παράδοση και την κουλτού-
ρα του νησιού μας δείχνοντας επί τόπου πώς 
κατασκευάζονται τα κυπριακά αγγεία. Οι 
κυπριακές επιλογές του γνωστού Dj Γιώργου 
Σιεχερλή ζωντάνεψαν τον χώρο και έδωσε 
το δικό του στίγμα στο όμορφο πρωινό. 

εΝΑ ΝεΟ εΡΓΑΣΤΗΡΙ 
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ 
ΠΑΛΙΩΝ εΠΙΠΛΩΝ
Το εργαστήρι ReloveIt στη Λε-
μεσό είναι ένας νέος χώρος 
όπου πωλούνται και αναπαλαι-
ώνονται παλιά έπιπλα και αντι-
κείμενα. Η αγάπη και το μερά-
κι μίας ομάδας δημιουργικών 
ανθρώπων οδήγησε στη δημι-
ουργία αυτού του ιδιαίτερου 
εργαστηρίου, όπου αναβιώνε-
ται η ιστορία κάθε παλιού αντι-

κειμένου. Οι vintage τάσεις στη 
διακόσμηση είναι διαχρονικές 
λόγω της μοναδικότητας των 
παλιών επίπλων, κάτι το οποίο 
δεν βρίσκουμε στα σημερινά 
έπιπλα. Τα παλιά έπιπλα χαρα-
κτηρίζονται από τα ιδιαίτερα 
σκαλίσματα, τα μοναδικά κο-
ψίματα και για την υφή του ξύ-
λου. Για περισσότερες πληρο-
φορίες καλέστε στο τηλέφωνο 
99469923.

CYPRUS AIRWAYS
Μια ξεχωριστή πτήσή για παιδια Με αυτισΜό

  εΛΛΗΝΙΚΟ ΟΥΖΟμεΖεΔΟΠΩΛεΙΟ

ΔΕΚΑ νΕΕΣ ΓΕύΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΕΛΛΑΔΑ «ΠρΟΣΓΕΙώνΟνΤΑΙ»
νέες γεύσεις που θα μείνουν χαραγ-
μένες στον ουρανίσκο του κάθε λά-
τρη του ποιοτικού φαγητού προσθέτει 
στο μενού του το Ελληνικό Ουζομε-
ζεδοπωλείο. Το μοναδικό πραγματικό 
μεζεδοπωλείο της Κύπρου συνεχίζει 
να ανανεώνεται εμπλουτίζοντας το 
μενού του με δέκα νέα απολαυστικά 
παραδοσιακά πιάτα από όλες τις γω-
νίες της Ελλάδας με σκοπό να προ-
σφέρει στους επισκέπτες του ακόμη 

πληρέστερη και μοναδική γευστική 
εμπειρία. Για πληροφορίες και κρατή-
σεις στο: Ελληνικό Ουζομεζεδοπω-
λείον. Τηλ: 77778300. Για online πα-
ραγγελίες στο www.toellinikocy.com

ΣύΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΗΣ GULF AIR & 
ORTHODOXOU 
AVIATION
Αισθητή ήταν η 
παρουσία της 
Gulf Air και της 
Orthodoxou 
Aviation στην έκθε-

ση Wedding Cyprus, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε με περισσή επιτυχία το Σαββατο-
κύριακο 21 και 22 Οκτωβρίου στην Κρα-
τική Έκθεση Λευκωσίας. Στα πλαίσια της 
συμμετοχής της ως χορηγός δωροθέτης, η 
Gulf Air, σε συνεργασία με τον γενικό αντι-
πρόσωπό της στην Κύπρο, την Orthodoxou 
Aviation, προσέφερε δύο διπλά εισιτήρια 
σε δύο τυχερούς μελλόνυμφους, οι οποίοι 
θα απολαύσουν τον μήνα του μέλιτός τους 
στην εξωτική Μπανγκόγκ και στις μαγευ-
τικές Μαλδίβες αντίστοιχα. Κατά τη διάρ-
κεια της έκθεσης, πολλά ζευγάρια είχαν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν, καθώς επί-
σης και να προγραμματίσουν τις μελλοντι-
κές τους διακοπές σε διάφορους γραφι-
κούς και εξωτικούς προορισμούς σε Ευρώ-
πη, Ασία, Αμερική και Αφρική.

WEDDING CYPRUS 2019
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ΤοξοΤης 
23/11 - 21/12 
Η εξωτερική σας ει-

κόνα θα είναι ιδιαίτερα τονισμένη 
και μπορείτε να το εκμεταλλευτεί-
τε προς όφελός σας. Φροντίστε 
να είστε όσο περισσότερο γίνεται 
εξωστρεφείς στις κοινωνικές σας 
επαφές, αλλά και πιο ουσιαστικοί 
στις ενέργειές σας. Με τη Νέα Σε-
λήνη στον Τοξότη, οι σχέσεις σας 
θα παίξουν ίσως τον μεγαλύτερο 
ρόλο για την επιτυχία σας.

Αιγοκερως 
22/12 - 20/1
Οι σχέσεις σας θα 
είναι αρκετά ευνοη-

μένες, όμως θα πρέπει να μάθετε 
να ξεχωρίζετε αυτές που έχουν πι-
θανότητες επιβίωσης και αυτές που 
είναι αξιόπιστες από αυτές που δεν 
χρειάζεται να ασχοληθείτε και να 
αναλώσετε τον χρόνο σας. Με την 
Αφροδίτη να περνάει στο ζώδιό 
σας προσπαθήστε να κρατήσετε 
μια κάπως συντηρητική στάση στη 
συμπεριφορά σας με άτομα που 
μόλις γνωρίσατε.

Υδροχοος
21/1 - 19/2
Στον οικονομικό το-
μέα θα υπάρχει μια 

μικρή κινητικότητα, για να εξυπηρε-
τηθείτε στην κάλυψη των άμεσων 
αναγκών σας. Η μέρα μπορεί να 
μην είναι ό,τι καλύτερο για τα επαγ-
γελματικά σας σχέδια, αλλά είναι 
ιδανική για να αφιερώσετε χρόνο 
σε φίλους και αγαπημένα άτομα 
που τον τελευταίο καιρό έχετε βά-
λει στο περιθώριο εξαιτίας εργασι-
ακών υποχρεώσεων.

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Μπορεί να σας κα-

τακλύζουν οι ιδέες, αλλά εφόσον 
σας λείπει η διάθεση για δράση 
δεν μπορείτε να τις εκμεταλλευ-

τείτε. Οι ευκαιρίες θα εντοπι-
στούν στις δοσοληψίες 
σας και θα βοηθηθείτε 
στο να αποκτήσετε συμ-

μάχους, αλλά και να 
ρυθμίζετε πιο άνετα 
τα καθημερινά σας 

προβλήματα.

ρεί αργότερα να σας εκθέσουν 
ανεπανόρθωτα. 

ΖΥγος
24/9 - 23/10
Ο ερωτισμός σας 
θα αυξηθεί κατακό-

ρυφα, κάτι που κρίνεται πολύ καλό 
για τους αδέσμευτους, αλλά αρκε-
τά επικίνδυνο για εσάς που είστε 
δεσμευμένοι, καθώς υπάρχει το 
ενδεχόμενο να είστε επιρρεπείς 
στην απιστία. Βάζοντας το μυαλό 
σας σε πλήρη λειτουργία, ανακα-
λύψτε θετικές προεκτάσεις που 
δημιουργήθηκαν είτε από συγκυ-
ρίες είτε από γεγονότα και θα ανα-
καλύψετε με χαρά ότι από εδώ και 
πέρα θα έρθουν καλύτερες μέρες.

ςκορπιος
24/10 - 22/11
Προχωρήστε από δω 
και πέρα σε μια πιο 

σταθερή και θετική διαδρομή που 
θα βγείτε πολλαπλά κερδισμένοι. 
Τα εμπόδια που σας είχαν αναγκά-
σει να διατηρείτε αμυντική συμπε-
ριφορά απέναντι στους άλλους 
θα αρχίσουν να εξαφανίζονται 
και παράλληλα θα έχετε έντο-
νη την τάση να προωθήσετε τους 
στόχους σας. Στις 19, που ο Άρης 
περνάει στο ζώδιό σας, οριστικο-
ποιήστε κάποια μελλοντικά σχέδια 
και ξεκαθαρίστε τις κατευθύνσεις 
που πρέπει να ακολουθήσετε. 

σας δείξουν το ενδιαφέρον τους, 
που αν τις κάνετε γνωστές στο σύ-
ντροφό σας να είστε σίγουροι ότι 
θα υπάρξουν εκρήξεις ζήλιας και 
θυμού από την πλευρά τους, ακό-
μα και αν δεν φταίτε.  

Λεων
 23/7 - 23/8
Ορισμένες απο-

καλύψεις θα σας κάνουν να κατα-
λάβετε καλύτερα τις αιτίες που δη-
μιουργήθηκαν καθυστερήσεις στα 
σχέδιά σας και θα μάθετε να ενερ-
γείτε με μεγαλύτερη συνέπεια και 
κάποιες φορές με τη σκληρότητα 
που απαιτείται. Εάν δεν είστε έτοι-
μοι για μια διαμάχη με τους συνερ-
γάτες σας, καλύτερα να μην αρχί-
σετε. Στις 20 οι μακροπρόθεσμοι 
στόχοι σας ενισχύουν τη διάθεσή 
σας για να τους υλοποιήσετε. 

πΑρθενος
24/8 - 23/9
Εστιάστε στην αισθη-

ματική ζωή που μπορεί να σας 
προβληματίσει ποικιλοτρόπως, 
αλλά προσέξτε τον διαχωρισμό 
μεταξύ του κοινωνικού και αισθη-
ματικού τομέα, γιατί ενδέχεται ορι-
σμένα άτομα να προσπαθήσουν 
να εμπλακούν και να σας δημιουρ-
γήσουν διλήμματα και προβλημα-
τισμούς. Το φιλικό περιβάλλον θα 
παίξει σημαντικό ρόλο αυτον τον 
μήνα στη ζωή σας, γι’ αυτό μην πα-
ρασυρθείτε σε ενέργειες που μπο-

κριος 
21/3 - 20/4
Μήνας αναπροσαρ-

μογών στις σχέσεις και μονοπώ-
ληση του χρόνου σας θα διεκδι-
κήσουν πρόσωπα του στενού σας 
περιβάλλοντος. Μη δώσετε έμφα-
ση στις διαμάχες που μπορεί να 
προκύψουν, είτε είναι μέσα στον 
κοινωνικό είτε στον επαγγελματικό 
χώρο. H Αφροδίτη περνάει στον 
Τοξότη και η υγεία και η ασφάλειά 
σας απαιτούν την αμέριστη προσο-
χή σας για να μην ενεργοποιήσετε 
κάποιο χρόνιο πρόβλημά σας. 

ΤΑΥρος
 21/4 - 21/5

Η ανάγκη σας να πε-
τύχετε τα μελλοντι-

κά σας σχέδια θα είναι έντονη και 
φαίνεται πως τίποτα πλέον δεν θα 
μπορεί να σας σταματήσει. Ίσως 
στην πορεία να διαπιστώσετε κά-
ποιες ελλείψεις στον σχεδιασμό ή 
ορισμένα προβλήματα σε μια συ-
νεργασία σας, που μπορεί να σας 
αποτρέψει από το να γίνετε ιδιαί-
τερα αποτελεσματικοί στις ενέρ-
γειές σας. Στις 12 πρέπει να δώσε-
τε ιδιαίτερη προσοχή σε κινήσεις 
και αποφάσεις, καθώς αυτό το 
διάστημα τα πράγματα δεν είναι 
τόσο απλά όσο φαίνονται, μια που 
θα περιπλέκονται κάποια δεδομέ-
να που θα αφορούν σχέσεις ή συ-
νεργασίες.

διδΥμοι
22/5 - 21/6
Προσοχή θα χρεια-
στούν λίγο οι σχέσεις 

σας με άτομα του φιλικού σας πε-
ριβάλλοντος που θα προσπαθή-
σουν να σας πιέσουν για μια προ-
σωπική υπόθεση. Εάν είστε ενημε-
ρωμένοι για το τι συμβαίνει γύρω 
σας, θα μπορέσετε να χειριστείτε 
πιο εύκολα τον ανταγωνισμό. Ξεκι-
νήστε κάνοντας χρήσιμες διασυν-
δέσεις και πλησιάζοντας ανθρώ-
πους που μπορούν να σας βοηθή-
σουν με τις ιδέες τους.

κΑρκινος 
22/6 - 22/7
Θα υπάρξουν κά-

ποιες ευχάριστες επαφές στον ερ-
γασιακό χώρο από άτομα που θα 

ZωδιΑ

 ΚΕΝΤΑΛ ΤΖΕΝΕΡ 3/11/1995

Η Κένταλ Νικόλ Τζένερ είναι Αμερικανίδα μοντέ-
λο και τηλεοπτική προσωπικότητα, γνωστή για 
τη συμμετοχή της στο ριάλιτι «Keeping Up with 
the Kardashians», αφού είναι μέλος της γνω-
στής οικογένειας. Σαν μοντέλο έχει περπατή-
σει στις μεγαλύτερες πασαρέλες μόδας του 
κόσμου φορώντας ρούχα μεγάλων σχε-
διαστών της Νέας Υόρκης, του Μιλάνου 
και του Παρισιού. Επίσης έχει φωτογρα-
φηθεί για εξώφυλλα περιοδικών μό-
δας, έχει περπατήσει σε σόου μόδας 
της Victoria’s Secret και ενεργεί ως 
πρεσβευτής της μάρκας καλλυντι-
κών Estée Lauder σε διαφημιστικές 
καμπάνιες. Το 2016 η Κένταλ Τζένερ 
μαζί με το μοντέλο Κάρα Ντελεβίν 
εμφανίστηκαν μαζί στην εβδομάδα 
μόδας της Madame Tussauds. 
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Τα βραβεία του περιοδικού 
Ηarpers Βazaar απονεμήθη-
καν την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 

σε μια λαμπερή βραδιά. Η ταλα-
ντούχα και αυθεντική ηθοποιός 
ήταν η επικρατέστερη ανάμεσα 
στις Έλενα Μπόνα Κάρτερ, Ρουθ 
Γουίλσον και Λετίσια Ράιτ. Οι ιθύνο-
ντες την χαρακτήρισαν ταλαντού-
χα, θαρραλέα, παθιασμένη, όμορ-
φη και σκεπτόμενη και πρόσθεσαν 
σε αυτά ότι χρειαζόμαστε περισ-
σότερες γυναίκες όπως αυτήν. Η 
πετυχημένη ηθοποιός τον προηγού-
μενο χειμώνα βρέθηκε στο σανίδι 
του Εθνικού Θεάτρου ερμηνεύο-
ντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο 
έργο του Μάρτιν Κριμπ «When 
We Have Sufficiently Tortured Each 
Other». Ένα έργο που εξετάζει 
τον σαδομαζοχισμό σε τέτοιο βά-
θος, που αρκετοί θεατές όχι μόνο 
ενοχλήθηκαν, αλλά λιποθύμησαν. 
Όπως η ίδια δήλωσε: «Πάντα βλέ-
πω το θέατρο σαν μία μεγάλη πρό-
κληση… Πρέπει πάντα να ρισκά-
ρεις κι ας αποτύχεις. Αυτό είναι 
το μότο μου». Να θυμίσουμε ότι η 
Κέιτ Μπλάνσετ παίζει και στη σει-
ρά οκτώ επεισοδίων του FX «Mrs. 
America», υποδυόμενη τη Φίλις 

Σλάφλι, μια γυναίκα που πολέμησε 
την ισότητα και πήγε εναντίον στο 
κίνημα που αγωνίστηκε να επικυρώ-
σει το ERA, την τροπολογία για ίσα 
δικαιώματα. Παράλληλα, είναι γνω-
στή για τα φεμινιστικά της πιστεύω, 
για τον ακτιβισμό αλλά και τη δρά-
ση της για τους πρόσφυγες. Η Κέιτ 
Μπλάνσετ, η οποία είναι επίσης 
πρέσβειρα Καλής Θέλησης της 
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες (UNHCR), φω-
τογραφήθηκε για το εξώφυλλο του 
τεύχους Δεκεμβρίου του περιοδι-
κού και στη συνέντευξη που φιλο-
ξενείται στις σελίδες του μίλησε 
για το ανθρωπιστικό της έργο, λέ-
γοντας παράλληλα ότι «όταν ξεκί-
νησα την ενεργό δράση μου με τον 
ΟΗΕ, ανακάλυψα ότι περίπου 61 
εκατομμύρια άνθρωποι στον κό-
σμο έχουν βρεθεί μακριά από τον 
τόπο τους. Σήμερα είναι πάνω από 
70 εκατομμύρια -μέσα σε ελάχιστα 
χρόνια. Αυτή η τάξη μεγέθους με 
ξεπερνά. Είναι κάτι που δεν μπορώ 
να το διανοηθώ. Και δεν μπορώ να 
μην κάνω τίποτα για αυτό». ok!
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Η Κέιτ Μπλάνσετ είναι πρέσβειρα Καλής Θέλησης της  Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και επίσης 
υποστηρίζει ένθερμα τα δικαιώματα των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

H 50χρονη Αυστραλή σταρ του σινεμά κατορθώνει σε κάθε της 
εμφάνιση να μαγεύει τα πλήθη. Είναι μια από τις σταρ του Χόλιγουντ 
που έχει βραβευτεί ως Style Icon για τις στυλιστικές της επιλογές και έχει 
βραβευθεί με Όσκαρ.








