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ΒαΣΙΛεΙα μεΛΙΟΥ
η ΚΥΠρΙα 
ραδΙΟΦωνΙΚη 
ΠαραΓωΓΟΣ...
ΣτΟ ΛΟΣ 
αντΖεΛεΣ

ΑΓΑΠΗ ΜΕ... «ΔΙΑΦΟΡΕΣ»
ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΑΓΑΠΗ ΜΕ... «ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

ΚΩΣΤΑΣ & 
ΤΟΝΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

MTV 2019
ΓΥναΙΚεΙΟ αρωμα… 
εΠΙ ΣΚηνηΣ

μαρΚΟΣ ΠαΓδατηΣ -
ΚαρΟΛΙνα ΣΠρεμ
ΓΙα τρΙτη ΦΟρα ΓΟνεΙΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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BIG
PICTURE

Ανάμεσα σε 68 αθλήτριες τερμάτισε 23η η Κύπρια ιστιο-
πλόος Μαριλένα Μακρή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
κάτω των 21 στην κατηγορία Laser, το οποίο έγινε στο 

Σπλιτ της Κροατίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κυπριακής 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, η 17χρονη Κύπρια ιστιοπλόος, η 
οποία έχει καταφέρει ήδη να εξασφαλίσει θέση τους Ολυμπια-
κούς του Τόκιο, είχε να ανταγωνιστεί δύσκολες αντιπάλους, μιας 
και ο αγώνας ήταν υψηλού επιπέδου. Η Μαριλένα τερμάτισε 
στην 23 θέση, ενώ θα μπορούσε να ήταν ακόμη πιο ψηλά εάν η 
πρώτη ιστιοδρομία δεν ακυρωνόταν. Η καλύτερή της ιστιοδρο-
μία ήταν η πέμπτη, όπου κατάφερε να τερματίσει στην 7η θέση. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαριλένα συνεχίζει την προετοιμασία 
της με συμμετοχή σε αρκετούς αγώνες μέχρι την Ολυμπιάδα του 
Τόκιο. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΚΥΠΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ
Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ

Η ΚΥΠΡΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ 
ΤΗΝ 23Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ LASER U21 ΠΟΥ 

ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΟ ΣΠΛΙΤ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΑΚΡΗ







6

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ…
Πόσο παράξενο ακούγεται ότι μια σταρ 
όπως η Σακίρα επέλεξε να αγοράσει μια 
έπαυλη στην Πέγεια της Πάφου; Εάν κάποιος 
σας το έλεγε πριν από πολλά χρόνια, δεν 
θα το πιστεύατε και θα γελούσατε ειρωνικά. 
Κι όμως, η είδηση ότι μια σταρ της διεθνούς 
σκηνής επέλεξε το μικρό νησί μας για να 
αγοράσει μια έπαυλη, είναι αλήθεια. Από 
την ημέρα πάντως που άνοιξε το στόμα του ο Έλληνας παρου-
σιαστής Νίκος Αλιάγας και είπε ότι αρκετοί είναι οι celebrities 
που επιλέγουν την Κύπρο ως καταφύγιο για να ξεφύγουν από 
την καθημερινότητά τους, έγινε χαμός. Οι ιστοσελίδες στο 
διαδίκτυο πήραν φωτιά, ενώ με τη Σακίρα ασχολήθηκαν ειδησε-
ογραφικά πρακτορεία αλλά και κεντρικά δελτία ειδήσεων. Και 
όχι άδικα, αφού η εν λόγω είδηση εκτός από ευχάριστη, έχει να 
κάνει και με έναν πολύ σημαντικό τομέα, τον τουρισμό. Καλό 
θα ήταν να είμαστε όμως λίγο επιφυλακτικοί με τέτοια θέματα. 
Γιατί κακά τα ψέματα, με όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό 
δεν μπορούμε να ξέρουμε πλέον ποιος λέει αλήθεια ή όχι.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaΘΕ ΕβΔΟμΑΔΑ
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τηλ.: +357 22 580 580, 
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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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8 MTV 2019
Τα φετινά βραβεία γέμισαν με 
γυναικείες παρουσίες
18 μΑΡΚΟΣ ΠΑΓΔΑτΗΣ - 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΠΡΕμ 
Η έξοδος από το μαιευτήριο με τον 
νεογέννητο γιο τους
20 βΑΣΙΛΕΙΑ μΕΛΙΟΥ
Η Κύπρια ραδιοφωνική παραγωγός 
που διαπρέπει στην Πόλη των 
Αγγέλων
24 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΛΩμΟΥ - ΝΑΣΙΑ 
ΑμΠΙζΑ
Ανέβηκαν μετά από δύο χρόνια 
σχέσης τα σκαλιά της εκκλησίας
28 ΟΛΙβΙΑ ΚΟΛμΑΝ
Τιμήθηκε με βασιλικό τίτλο
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30 ΟΛΙβΙΑ ΝΙΟΥτΟΝ-τζΟΝ
Έδωσε τα ρούχα της Σάντι σε ίδρυμα 
για τον καρκίνο
32 ΝΑτΑΛΙ ΠΟΡτμΑΝ
Το νέο διαστημικό «ταξίδι» της
36 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣτΑΥΡΟΣ
38 cYpRUs HR aWaRDs
Βραβεύτηκαν οι καλύτεροι
Φιλανθρωπική επίδειξη στη λεμεσό
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ΔΗμΗτΡΗΣ ΓΚΟΥτζΑμΑΝΗΣ
Το νέο ζευγάρι της «Γαλάτειας»
66 ΣΑΚΙΡΑ
Θα τραγουδήσει στα εγκαίνια 
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στην Κύπρο
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ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ•ΤΕΥΧΟΣ 611•10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019•2,90€ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΕΛΙΟΥΗ ΚΥΠΡΙΑ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ...ΣΤΟ ΛΟΣ 
ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΑΓΑΠΗ ΜΕ... «∆ΙΑΦΟΡΕΣ»ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΑΓΑΠΗ ΜΕ... «∆ΙΑΦΟΡΕΣ»

ΚΩΣΤΑΣ & 
ΤΟΝΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

MTV 2019
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΡΩΜΑ… ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΓ∆ΑΤΗΣ -ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΠΡΕΜΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Επισκεφθείτε μας στο www.simerini.com





8

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
MTV, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΕΒΙΛΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ. 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ 
«ΠΑΡΩΝ» ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ
MTV 2019

Το συνεδριακό και εκθεσια-
κό κέντρο Fibes στη Σεβίλη 
κατακλύστηκε από όμορφες 

παρουσίες την Κυριακή, 3 Νοεμ-
βρίου, και αρκετά διάσημα πρό-
σωπα του καλλιτεχνικού κόσμου 
έδωσαν το παρών τους. Η φετι-
νή τελετή ήταν μια μεγάλη γιορ-
τή για τις γυναίκες, αφού ήταν 
αυτές που έδωσαν τον καλύτερό 
τους εαυτό επί σκηνής. Ανάμε-
σα στους μεγάλους νικητές των 
Ευρωπαϊκών Μουσικών Βραβεί-
ων MTV ήταν οι Τέιλορ Σουίφτ, 
Μπίλι Άιλις, Χάλσεϊ και οι σταρ 
της Κ-ποπ, ΒΤS. Παρουσιάστρια 
της βραδιάς ήταν η Becky G, 
ενώ η εκρηκτική Ντούα Λίπα, η 
οποία «άνοιξε» και το εντυπωσια-
κό σόου, έκλεψε τις εντυπώσεις 

H 24χρονη 
τραγουδίστρια Ντούα 
Λίπα άνοιξε το σόου με 
ένα μαύρο κορμάκι, 
που αναδείκνυε το 
καλλίγραμμο σώμα 
της, και μαύρες σατέν 
μπότες.

με ένα μαύρο κορμάκι που ανα-
δείκνυε το καλλίγραμμο σώμα 
της. Στη σκηνή όμως εμφανίστη-
κε και η Ροζαλία, η οποία ερμή-
νευσε χορεύοντας την επιτυχία 
της «Di Mi Nombre», «παντρεύ-
οντας» το παραδοσιακό φλα-
μένκο με μοντέρνους χορό. Η 
Χάλσεϊ κέρδισε το πρώτο της 
βραβείο με τη δυναμική ερμη-
νεία της. Η τραγουδίστρια κέρδι-
σε τα βραβεία Καλύτερης Ποπ 
Καλλιτέχνιδας και Καλύτερης 
Εμφάνισης. Το πρώτο K-pop συ-
γκρότημα που εμφανίστηκε ζω-
ντανά στην τελετή απονομής των 
MTV Europe Music Awards ήταν 
οι NCT 127, οι οποίοι ερμήνευ-
σαν το Highway to Heaven για 
πρώτη φορά στην αγγλική έκδο-

Το συγκρότημα NCT 127 ερμήνευσε το Highway to 
Heaven για πρώτη φορά στην αγγλική έκδοση, σε 
εκδήλωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Η 25χρονη καλλιτέχνις Ροζαλία 
χάρισε μια εντυπωσιακή εμφάνιση 
επί σκηνής.



9

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Becky 
G ήταν παρουσιάστρια της τελετής 
που φιλοξενήθηκε στο εκθεσιακό και 
συνεδριακό κέντρο FIBES, στη Σεβίλη.

Η Χάλσεϊ κέρδισε τα βραβεία 
Καλύτερης Ποπ Καλλιτέχνιδας και 
Καλύτερης Εμφάνισης.

H 24χρονη 
τραγουδίστρια Ντούα 
Λίπα άνοιξε το σόου με 
ένα μαύρο κορμάκι, 
που αναδείκνυε το 
καλλίγραμμο σώμα 
της, και μαύρες σατέν 
μπότες.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Becky 
G ήταν παρουσιάστρια της τελετής 
που φιλοξενήθηκε στο εκθεσιακό και 
συνεδριακό κέντρο FIBES, στη Σεβίλη.

Το μοντέλο 
Rose Bertram 
παρευρέθη  στα 
φετινά βραβεία 
ΜΤV.

Η Πάμπλο Βιτάρ από 
τη Βραζιλία κέρδισε το 

βραβείο για τη χώρα της.

Η ερμηνεύτρια MATTN από το 
Βέλγιο κέρδισε το βραβείο για 
τη χώρα της.
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ση σε εκδήλωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Η 
Μπίλι Άιλις κέρδισε δύο βραβεία, το βραβείο 
Καλύτερου τραγουδιού για το «Bad Guy» και 
το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενης, ενώ η Τέιλορ 
Σουίφτ το βραβείο Καλύτερου Βίντεο για το τρα-
γούδι «ME», καθώς και αυτό της Καλύτερης Εμ-
φάνισης στη μουσική βιομηχανία των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι BTS ξεπέ-
ρασαν την Τέιλορ Σουίφτ και την Αριάνα Γκράντε 
κερδίζοντας τα βραβεία Καλύτερου Συγκροτή-
ματος, Καλύτερου Καλλιτέχνη Ζωντανών Εμφανί-
σεων και Φανατικότερων Οπαδών. Από τη μεριά 
τους οι Green Day κέρδισαν το βραβείο Καλύτε-
ρης Ροκ Ερμηνείας, ενώ οι Little Mix, που εκπρο-
σώπησαν τη Μεγάλη Βρετανία, απέσπασαν το 
βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στη χώρα τους. 
Ανάμεσα στους νικητές ήταν και οι Ava Max, Ρο-
ζαλία Nicki Minaj και FKA Twigs. Μεγάλη «χα-
μένη» της βραδιάς όμως ήταν η Αριάνα Γκράντε, 
η οποία παρόλο που ήταν φαβορί για εφτά βρα-
βεία, εντούτοις δεν πήρε ούτε ένα. Χωρίς βρα-
βείο όμως έμεινε και ο Lil Nas X – ο οποίος έκα-
νε τεράστια επιτυχία με το Old Town Road. Ο 
καλλιτέχνης δεν κέρδισε κανένα βραβείο, αν και 
ήταν υποψήφιος σε έξι κατηγορίες. Ο Σον Μέ-
ντες κέρδισε σε μία από τις έξι κατηγορίες στις 
οποίες ήταν υποψήφιος, παίρνοντας το βραβείο 
Καλύτερου Καλλιτέχνη. Στο κόκκινο χαλί της μου-
σικής βραδιάς περπάτησαν όμως και ο Κριστιά-
νο Ρονάλντο μαζί με τη σύντροφό του Χεορχίνα 
Ροντρίγκεζ, συγκεντρώνοντας πάνω τους τα βλέμ-
ματα των παρευρισκομένων. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ

Η ερμηνεύτρια Ava 
Max επί σκηνής.

O Κριστιάνο Ρονάλντο και η σύντροφός του 
Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ ήταν καλεσμένοι στην 
απονομή των βραβείων MTV EMA 2019 στη 
Σεβίλη και κατάφεραν να κλέψουν την παράσταση 
και με τις ενδυματολογικές προτιμήσεις τους

Η Leomie Anderson έλαμψε με 
ένα εντυπωσιακό, Iris Van Herpen 
φόρεμα που θύμιζε λουλούδι. 
Το μοντέλο είναι η πρώτη μαύρη 
Βρετανίδα που έγινε άγγελος της 
Victoria's Secret, και ένα από τα 
πρώτα μαύρα μοντέλα του brand 
γενικότερα, έχοντας περπατήσει 
στα σόου του από το 2015.

Αρκετά εκκεντρική η 
τραγουδοποιός Τζασμίν 
Σόκκο, η οποία αναδείχθηκε 
Καλύτερη Καλλιτέχνις από τη 
Νοτιοανατολική Ασία.

Η εντυπωσιακή Αμερικανίδα 
τραγουδίστρια Νικόλ 
Σέρζινγκερ.
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ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΣΤΡΕΨΕ ΠΑΝΩ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ.

Η 14ΧΡΟΝΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ «ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 

ΤΗΣ ΧΕΡΟΝΑ» ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ 

Οι γονείς της, Βασιλιάς της 
Ισπανίας Φελίπε αλλά και 
η Βασίλισσα Λετίθια, έχουν 

κάθε λόγο να νιώθουν περηφάνια για 
τη 14χρονη κόρη τους, η οποία παρου-
σίασε για πρώτη φορά τη Δευτέρα 4 
Νοεμβρίου τα βραβεία του Ιδρύματος 
«Πριγκίπισσα της Χερόνα». Η βασιλι-
κή οικογένεια παρευρέθηκε στην τελε-
τή για να γιορτάσουν τη δέκατη επέτειο 
του Ιδρύματος. Η νεαρή Πριγκίπισσα 
εκφώνησε μέρος της ομιλίας της στην 
τοπική γλώσσα της Καταλονίας λέγο-
ντας ότι «αυτή η γη, η Καταλονία, θα 
κατέχει πάντα μιαν ιδιαίτερη θέση στην 
καρδιά μου». Μάλιστα αναφέρθηκε 
και στην αδελφή της Ινφάντα-Σοφία, 
λέγοντας ότι οι ίδιες από μικρή ηλικία 
ακούνε τους γονείς τους να μιλούν με 
πραγματική αγάπη για την Καταλονία 

και τη Χερόνα. Με αυτό τον τρόπο οι 
ίδιες γνωρίζουν πολλά θέματα για την 
ιστορία και τον πολιτισμό τους. Στη συ-
νέχεια η 14χρονη Πριγκίπισσα ολο-
κλήρωσε την ομιλία της σε τέσσερις 
γλώσσες και παρέδωσε τα βραβεία. Η 
ίδια υποσχέθηκε ως Πριγκίπισσα της 
Χερόνα να τιμήσει το Ίδρυμα όπως του 
αξίζει και να διαδώσει σε όλη την Ισπα-
νία και στον κόσμο τη δράση του. Το 
κοινό όμως ενθουσιάστηκε περισσότε-
ρο το ότι η νεαρή Πριγκίπισσα μίλησε 
σε άψογα αγγλικά, ενώ οι γονείς της 
περήφανοι τη χειροκρότησαν δίνοντάς 
της ένα φιλί. Η Πριγκίπισσα Ελεονώρα 
είναι η διάδοχος του ισπανικού θρό-
νου και θα είναι η δεύτερη γυναίκα μο-
νάρχης μετά την Ισαβέλλα Β'. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Η νεαρή ξανθιά Πριγκίπισσα, που ακολουθεί όσον αφορά 
τις στυλιστικές της επιλογές τα βήματα της κομψής μαμάς 

της, φόρεσε για την ομιλία της κόκκινο ταγιέρ και κόκκινα 
παπούτσια. 

Η νεαρή Πριγκίπισσα παρέδωσε τα βραβεία με πολλή άνεση.Οι περήφανοι γονείς παρακολούθησαν συγκινημένοι την ομιλία της νεαρής 
Πριγκίπισσας.
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ΓΑΛΑΤΕΙΑ
Καθημερινά

στις 19:15
στο ΣΙΓΜΑ ΦΕΤΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 

ΣΙΓΜΑ «ΓΑΛΑΤΕΙΑ» ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΟΚ! ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΟΥ
ΦΕΤΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 
ΣΙΓΜΑ «ΓΑΛΑΤΕΙΑ» ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΟΚ! ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ 

ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

«ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΗ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ»

Στη φετινή, άκρως ανατρεπτι-
κή, «Γαλάτεια» σε βλέπουμε 
για τέταρτη συνεχόμενη χρο-

νιά. Ποιο είναι, πιστεύεις, το μυστι-
κό της επιτυχίας;
Η ιστορία της σειράς, η σκηνοθεσία, οι 
εκλεκτοί ηθοποιοί της και η καλή παραγω-
γή.

Εσύ, ως ένας μεγάλος ηθοποιός, 
τι ξεχωρίζεις από τη συγκεκριμένη 
σειρά και για τέσσερα χρόνια συνε-
χίζεις σε πρωταγωνιστικό ρόλο;
Το ενδιαφέρον του χαρακτήρα, οι ανατρο-
πές που παρουσιάζονται, καθώς επίσης και 
η σωστή καθοδήγηση από τους σκηνοθέτες 
της σειράς.

Πώς είναι η σχέση σου με τον 
Τόνυ;
Είμαι ο πατέρας του και είναι ο γιος μου. 
Μια φυσιολογική σχέση. Με ανέχεται και 
τον ανέχομαι.

Τσακωθήκατε ποτέ στη δουλειά;
Στη δουλειά ποτέ.

Κάνετε κριτική ο ένας στον άλλο 
όσον αφορά τη δουλειά σας;
Μερικές φορές το κάνουμε, όταν χρειάζε-
ται.

Ο γιος σου μετακόμισε στην Ελλά-
δα, όπου κάνει μια εξαιρετική κα-
ριέρα. Εσύ δεν θέλησες παλαιότερα 
να ανοίξεις τα φτερά σου και στην 
Ελλάδα;
Μου είχαν γίνει προτάσεις, αλλά δεν θέλη-
σα να εγκαταλείψω την οικογένειά μου στην 
Κύπρο για να κάνω καριέρα στην Ελλάδα. 
Η Κύπρος όταν μεγαλώνεις παιδιά είναι πα-
ράδεισος σε σύγκριση με την Ελλάδα.

Από τους νέους ηθοποιούς ποιους 
ξεχωρίζεις;
Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι, ταλαντούχοι 
ηθοποιοί που ξεχωρίζω στο θέατρο και 
στην τηλεόραση. Δεν θεωρώ όμως σωστό 
να ονοματίσω μερικούς, γιατί πιθανόν να 
αφήσω κάποιους έξω.

Ήθελες τα παιδιά σου να σου μοιά-
σουν;
Όχι κατ’ ανάγκη. Ήταν ελεύθεροι να επιλέ-

ξουν μόνοι τους τι ήθελαν να κάνουν και ευ-
τυχώς ήταν αρκετά ώριμοι γι’ αυτό.

Σε ενοχλεί ότι πλέον στις σειρές, 
παραστάσεις και ταινίες δεν βλέ-
πουμε μόνο ηθοποιούς, αλλά και 
πρόσωπα που δεν ανήκουν στον 
χώρο, όπως συμμετέχοντες σε ριά-
λιτι, μοντέλα κτλ;
Είναι φυσικό να με ενοχλεί, γιατί στη θέση 
τους θα μπορούσαν να είναι επαγγελματίες 
ηθοποιοί που είναι η δουλειά τους. Γνωρί-
ζουμε όμως όλοι ότι αυτό οφείλεται σε οι-
κονομικούς λόγους, διότι οι μη επαγγελμα-
τίες είναι φθηνότεροι.

Η γνώμη σας για τον Γιώργο Αγγε-
λόπουλο ποια είναι;
Από ό,τι ξέρω ο άνθρωπος είναι celebrity 
και όχι ηθοποιός. Όταν σπουδάσει την τέ-
χνη του ηθοποιού, τότε θα σας πω τη γνώμη 
μου. Ως άντρας είναι πολύ ωραίος…

Αρνήθηκες ποτέ να κάνεις γύρι-
σμα ή να παίξεις σε μια σειρά λόγω 
του κάστινγκ ή επειδή υπήρχαν 
άτομα που δεν ήταν ηθοποιοί αλλά 
celebrities;
Παλαιότερα δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, 
γιατί μόνο επαγγελματίες υποδύονταν τους 
ρόλους. Οι κομπάρσοι δεν είχαν λόγια. 

Σχέση στηριγμένη στον σεβασμό, στην 
κατανόηση, στην αστείρευτη αγάπη γο-
νιού και παιδιού, στις διαφορετικές προ-
σεγγίσεις... «και μικρές κόντρες για να 
μη βαριόμαστε». Δύο προσωπικότητες 
με ισχυρή άποψη, που δεν διστάζουν 
να λένε τα πράγματα με τ’ όνομά τους. 
Ο Κώστας Δημητρίου δεν χρειάζεται 
ιδιαίτερες συστάσεις, εντούτοις οι πε-
ρισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε 
τη δυσκολότερη στιγμή που πέρασε στη  

ζωή του, όταν ο μεγαλύτερός του γιος 
ενεπλάκη σε δυστύχημα. Μέσα από 
αυτό το συμβάν αντιμετώπισε τη ζωή 
με άλλο μάτι. Ψύχραιμος και πάντοτε 
με ένα χαμόγελο στα χείλη του. Όμως 
δεν αφήνει τίποτε πλέον να τον επηρε-
άσει, λέγοντας με το χιούμορ που τον 
διακατέχει ότι «στη δεύτερη ζωή μου θα 
είμαι πιο προσεκτικός». Τα γονίδια του 
πατέρα του πήρε και ο Τόνυ Δημητρίου. 
Όντας και ο ίδιος ηθοποιός εκτιμά την 

παλιά σχολή των ηθοποιών, αφού μεγά-
λωσε μέσα στη μεγάλη οικογένεια του 
ΘΟΚ. Πατώντας γερά στα πόδια του 
κατάφερε τα τελευταία χρόνια να κτίσει 
μιαν αξιόλογη καριέρα και συνεχίζει το 
όνομα του πατέρα του χωρίς να «κλέ-
βει» τίποτε από το ταλέντο του. Δεν θέ-
λει να ασχολείται κανένας με την προ-
σωπική του ζωή  και με δόση χιούμορ 
δηλώνει ότι θα ξανανέβει τα σκαλιά της 
εκκλησίας… το Πάσχα. 

 «ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ ΤΟ ΠΗΡΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΟ ΜΟΥ ΑΛΕΞΗ» 
ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Τώρα, με τη δικαιολογία της οικονο-
μικής κρίσης, έγινε το «μπάτε σκύλοι 
αλέστε». Τι να πει κανείς;

Τσακώθηκες ποτέ άσχημα με 
συνάδερφό σου και για ποιο 
λόγο;
Δεν τσακώνομαι εύκολα. Συζητώ 
όμως έντονα όταν βεβαιωθώ ότι 
αυτό που γίνεται είναι λάθος. Δυ-
σφορώ επίσης όταν οι συνάδελφοι 
δεν είναι τυπικοί στη δουλειά τους ή 
ασυνεπείς.

Ποιο είναι το χειρότερο πράγ-
μα που γράφτηκε για σένα;
Δεν θυμάμαι να έχει γραφτεί κάτι 
τόσο κακό για μένα. Έχω καλομάθει 
να μου γράφουν πάντα κολακευτικά 
σχόλια και κριτικές.

Ποια ήταν η δυσκολότερη 
στιγμή στη ζωή σου;
Η ημέρα που συνέβη το δυστύχημα 
στον μικρότερό μου γιο Αλέξη, που 
είχε ως αποτέλεσμα να γίνει παρα-
πληγικός μέχρι και σήμερα.

Πόσο άλλαξε τη ζωή σας 
αυτό το ατύχημα;
Φιλοσόφησα τα πράγματα περισσό-
τερο. Κατάλαβα πως ποτέ δεν μπο-
ρούμε να προβλέψουμε τι μας περι-
μένει. Μου έδινε δύναμη και μένα 
και της γυναίκας μου ο ίδιος ο Αλέ-
ξης, ο οποίος αντιμετώπιζε το δυστύ-
χημα πολύ ψύχραιμα, χωρίς οίκτο 
για τον εαυτό του. Είχε πάντα χαμό-
γελο στα χείλη. Έκλαψα πολύ όμως 
κάπου μόνος μου. Εκείνο το διά-
στημα γκρεμίστηκαν τα όνειρά μας, 
αφού ήταν δύο μήνες πριν πάει Αμε-
ρική για να σπουδάσει.

Μετά από τόσο χρόνια τερά-
στιας καριέρας, υπάρχει κάτι 
που μετάνιωσες επειδή δεν το 
έκανες;
Φυσικά, έχω μετανιώσει για πολλά 
πράγματα, όπως κάθε άνθρωπος. 
Στη δεύτερη ζωή μου θα είμαι πιο 
προσεκτικός.

Πρόσφατα γιόρτασες 55 χρό-
νια γάμου. Ποιες συμβουλές 
θα έδινες για έναν τόσο πετυ-
χημένο γάμο;
Εκτός από την αγάπη και τον σεβα-
σμό μεταξύ του ζευγαριού, χρειά-
ζεται επίσης κατανόηση, διάλογος, 
υπομονή και ανοχή.
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Στη φετινή, άκρως ανατρεπτική, 
«Γαλάτεια» σε βλέπουμε να υπο-
δύεσαι έναν ρόλο που πέρυσι 

υποδυόταν ο πατέρας σου. Πώς νιώ-
θεις γι’ αυτό;
Φέτος παίζω τον ρόλο του Αντζούλη 30 χρόνια 
πριν, το 1931. Νομίζω είμαι η σωστότερη επι-
λογή, γιατί μοιάζω στον πατέρα μου περισσότε-
ρο από όποιον άλλον μπορεί να διάλεγαν.

Πώς είναι η σχέση σας με τον πατέρα 
σου;
Νομίζω η σχέση μας είναι όπως των περισσότε-
ρων πατεράδων με τους γιους τους. Αγάπη, σε-
βασμός, κατανόηση και μικρές κόντρες για να 
μη βαριόμαστε.

Συνήθως για ποια πράγματα διαφωνεί-
τε έντονα;
Δεν ζούμε μαζί για να διαφωνούμε συχνά, είμα-
στε διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες κι αν διαφω-
νήσουμε θα είναι για το πώς χειρίζεται ο καθέ-
νας τα θέματα που τον απασχολούν. 

Κάνετε κριτική ο ένας στον άλλο όσον 
αφορά τη δουλειά σας;
Οι καλλιτέχνες βάζουμε καθημερινά τη δουλειά 
μας στην κρίση του κοινού, οπότε δεν φοβό-
μαστε να ακούσουμε την κρίση ανθρώπων που 
μας αγαπάνε, χωρίς αυτό να μας αρέσει πάντα.

Πώς προέκυψε η μετακόμισή σου στην 
Ελλάδα;
Στην Αθήνα πήγα για σπουδές στη Δραματική 
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1987. Τελειώ-
νοντας τη σχολή είχα την ευκαιρία να συνεργα-
στώ με σπουδαίους σκηνοθέτες σε πολύ ωραί-
ες παραστάσεις και προτίμησα να μείνω, γιατί η 
παιδεία δεν τελειώνει ποτέ. Υπήρχαν πολύ περισ-
σότερες δουλειές στην Αθήνα και περισσότε-
ροι καλλιτέχνες για να συνεργαστώ και να μάθω 
από αυτούς. Το ένα πράγμα έφερε το άλλο και 
έμεινα... Για να μη λέω όμως ψέματα, σαφώς και 
η ζωή της Αθήνας ήταν μεγάλο δέλεαρ.

Από τους παλιούς ηθοποιούς ποιους 
ξεχωρίζεις;
Θαυμάζω όλη την παλιά σχολή του ΘΟΚ. Τον 
πατέρα μου φυσικά, τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη, 
τον Αντώνη Κατσαρή, τον Ανδρέα Μούστρα, 
τον Σταύρο Λούρα, τη Λένια Σορόκου, την Τζέ-
νη Γαϊτανοπούλου, τους Στέλιο και Βλαδίμηρο 
Κουκαρίδη, τον Σπύρο Σταυρινίδη, την Άλκηστη 
Παυλίδου, τον Ευτύχιο Πουλλαΐδη. Από όλους 
αυτούς έμαθα τη δουλειά.

Όταν ήσουν μικρός ονειρευόσουν να 
μοιάσεις στον πατέρα σου;
Μικρός ήθελα να μοιάσω στον Μπάτμαν.

Υποστηρίζεις πως «στο μέλλον τα κά-
στινγκ θα γίνονται ανάλογα με το 
πόσους followers έχει κάποιος στο 
instagram». Μίλα μας λίγο γι’ αυτό.
Το θέμα είναι πώς απέκτησες τόσους πολλούς. 
Η εφήμερη δημοσιότητα μπορεί να επιτευχθεί 
με τη συμμετοχή σε κάποιο ριάλιτι, με το ποστά-
ρισμα γυμνών φωτογραφιών, αν έχει κανείς τα 
προσόντα κτλ, ή ακόμα και από περίεργες αλλά 
και ανάρμοστες συμπεριφορές. Αν μια ωραία 
κοπέλα βγει γυμνή στην Πλατεία Ελευθερίας 
και αύριο θα την ξέρει όλη η Κύπρος, θα την κά-
νουμε πρωταγωνίστρια; Άλλο celebrity και άλλο 
ηθοποιός, μην μπερδεύουμε πράγματα.
Σε ενοχλεί ότι πλέον στις σειρές, πα-
ραστάσεις και ταινίες δεν βλέπουμε 
μόνο ηθοποιούς αλλά και νικητές ριά-
λιτι κτλ;
Στον χώρο μας όποιος έχει ταλέντο και προ-
σπαθεί πραγματικά, για μένα είναι καλοδεχού-
μενος, δεν κάνω διακρίσεις.

Η γνώμη σου για τον νικητή του 
Survivor, Γιώργο Αγγελόπουλο, ποια 
είναι;
Με ρωτάτε για τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Εγώ 
τον έχω γνωρίσει, μου είναι πολύ συμπαθής και 
όσον αφορά την προσπάθειά του στην υποκρι-
τική θα τον κρίνει ο κόσμος. Πιστεύω ότι έχει τα 
φόντα με δουλειά και προσπάθεια να πετύχει.

Αρνήθηκες ποτέ να κάνεις γύρισμα ή 
να παίξεις σε μια σειρά λόγω του κά-
στινγκ;
Το κάστινγκ μιας σειράς έχει εξίσου την ίδια ση-
μασία με το σενάριο και τον σκηνοθέτη. Έχει τύ-
χει να προταθεί άνθρωπος από ριάλιτι να παίξει 
σε σειρά που πρωταγωνιστούσα και εξέφρασα 
την αντίθεσή μου. Σαφώς και προτιμούσα επαγ-
γελματία ηθοποιό για τον ρόλο. 

Πρόσφατα είδαμε πολλά δημοσιεύ-
ματα χωρισμού με τη σύντροφό σου. 
Εσύ τα αγνόησες και απλά με μια κοι-
νή φωτογραφία σας τα διέψευσες; 
Πώς αντιδράς σε τέτοια δημοσιεύμα-
τα;
Δεν δίνω συνήθως τροφή για την προσωπική 
μου ζωή, έχω αρνηθεί πολλές φωτογραφίσεις 
και εξώφυλλα με τα παιδιά μου ή τη σύντροφό 
μου, γιατί θέλω να απασχολώ μόνο για τη δου-
λειά μου.

Θα ανέβαινες ξανά τα σκαλιά της εκ-
κλησίας;
Τα σκαλιά της εκκλησίας φυσικά και θα τα ξα-
νανέβω το Πάσχα, που θα πάω το Μεγάλο 
Σάββατο.

Έχεις πει πως λόγω των πολλών υπο-
χρεώσεών σου δεν βλέπεις συχνά τα 
παιδιά σου. Πόσο σε επηρεάζει αυτό;
Τα παιδιά μου από το καλοκαίρι του 2018 ζού-
νε μόνιμα στην Κέρκυρα με τη μαμά τους και 
τον άντρα της και χαίρομαι που περνούν καλά 
εκεί. Η Κέρκυρα είναι σαφώς ένα ωραίο μέρος 
για να μεγαλώσουν. Δεν κρύβω ότι μου λείπουν 
πολύ, αλλά θέλω αυτό που είναι καλύτερο για 
αυτά και αυτό είναι κοντά στη μητέρα τους...

Τα επόμενα επαγγελματικά σου σχέ-
δια ποια είναι;
Εκτός από τη «Γαλατεία» στο Σίγμα, στην Αθήνα 
είμαι στο Θέατρο Μπρόντγουεϊ στην παράστα-
ση «Η Παριζιάνα» (τη γνωστή ταινία του ελληνι-
κού κινηματογράφου με τη Ρένα Βλαχοπούλου) 
που φέτος διασκευάστηκε και έγινε ένα υπέρο-
χο μιούζικαλ με σπουδαίους πρωταγωνιστές, 
όπως την υπέροχη Μπέσυ Μάλφα, τον Αντώνη 
Λουδάρο, τον σούπερ Κώστα Μαρτάκη, που 
παίζει και τραγουδάει την αφεντιά μου, τον Πέ-
τρο Ξεκούκη, την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, 
τον Γιάννη Κρητικό, την Ευτυχία Φαναριώτη και 
την Ελευθερία Ρήγου. Σε ρόλο έκπληξη η Έρρι-
κα Μπρόγιερ, που έπαιζε και στην ταινία… Μαζί 
μας τραγουδάει η Λένα Αλκαίου με τη μαγική 
φωνή της και συμμετέχουν πολλοί νέοι ηθοποι-
οί, χορευτές και χορεύτριες. Μουσική παίζει η 
σύγχρονη ορχήστρα του Μίμη Πλέσσα υπό τη 
διεύθυνση του μαέστρου και παραγωγού μας 
Μαυρίκιου Μαυρικίου. Σκηνοθεσία ο Αντώνης 
Λουδάρος! ok!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

 «ΤΑ ΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΘΑ ΤΑ ΞΑΝΑΝΕΒΩ...

 ΤΟ ΠΑΣΧΑ» 
ΤΟΝΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΟΝΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

«ΑΛΛΟ CELEBRITY ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΗΘΟΠΟΙΟΣ»
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ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ, 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΠΑΓΔΑΤΗΣ ΑΝAΡΤΗΣΕ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΤΟΥ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΜΠΑΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ

ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΓΔΑΤΗΣ - ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΠΡΕΜ

ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ, 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Ο ΜΑΡΚΟΣ 

Η ΕξΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ ΓΙΟ ΤΟΥΣ
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ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ, 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΠΑΓΔΑΤΗΣ ΑΝAΡΤΗΣΕ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΤΟΥ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΜΠΑΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ

Η ΕξΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ ΓΙΟ ΤΟΥΣ

Στις 14 Ιουλίου του 2012 ο Μάρκος Πα-
γδατής και η Καρολίνα Σπρεμ, δυο χρό-
νια μετά τον μεγάλο τους έρωτα, ανέβη-

καν τα σκαλιά της εκκλησίας σε ένα εκκλησά-
κι στο Tracoscan Castle, στη Βόρεια Κροατία, 
μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εκείνο 
το διάστημα, μάλιστα, περίμεναν τον ερχομό 
και της πρώτης τους κόρης, που πήρε το όνο-
μα Ζahara και είναι σήμερα 7 ετών. Τρία χρό-
νια μετά, τον Δεκέμβριο του 2015, ήρθε στον 
κόσμο και η δεύτερή τους κόρη, που πήρε το 
όνομα India. Η απόλυτη ευτυχία που ζουν συ-
μπληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 29 Οκτω-
βρίου, όταν η σύζυγος του τενίστα, Καρολίνα 
Σπρεμ, του χάρισε το τρίτο μέλος της οικογέ-
νειάς τους στην κλινική «Μητέρα και παιδί», 
στη Λευκωσία. Ένα υγιέστατο αγοράκι, βά-
ρους 3,5 κιλών και ύψους 52 εκατοστών, το 
οποίο θα πάρει το όνομα Zeus. Ο Μάρκος 
ήταν τόσο ενθουσιασμένος, που μας μετέφε-
ρε μέσω των social media του όλα όσα έγιναν 
στην κλινική αλλά και τη στιγμή που φορούσε 
ο μπέμπης τα πρώτα του ρούχα δεχόμενος κα-
ταιγισμό από εκατοντάδες ευχές. Το μεσημέρι 
της Παρασκευής, 1 Νοεμβρίου, ο διάσημος 
τενίστας και η σύζυγός του πήραν εξιτήριο από 
το μαιευτήριο. Άκρως χαμογελαστοί και ευδι-
άθετοι, όπως θα δείτε και στον φωτογραφικό 
φακό του ΟΚ!, επέστρεψαν στο σπίτι τους και 
πλέον ο Μάρκος ως κλασικός χαζομπαμπάς 
δεν αφήνει στιγμή από τα χέρια του τον γιο 
του. Περιμένοντας μάλιστα να ζήσουν τα πιο 
ξεχωριστά Χριστούγεννα της ζωής τους.  ok!

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο μπέμπης θα πάρει
το όνομα Zeus. 

Το μεσημέρι της Παρασκευής, 1η 
Νοεμβρίου, ο διάσημος τενίστας 
και η σύζυγός του πήραν εξιτήριο 
από το μαιευτήριο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



20



21

Σε μια αποκλειΣτική Συνεντευξή Στο περιοδικο οκ! 
ή ραδιοΦΩνική παραΓΩΓοΣ, ΒαΣιλεια μελιου, μαΣ 
μιλα Για το πΩΣ ΒιΩνει το «αμερικανικο ονειρο» 
αλλα και πΩΣ εχει καταΦερει να «ενΣΩματΩθει» 

Στήν απαιτήτική κοινΩνια του λοΣ αντΖελεΣ!

Βασιλεια Μελιου

το «αμερικανικο ονειρο» 
μιαΣ κυπριαΣ

Η Αμερικανίδα τηλεοπτική περ-
σόνα Belva Davis είχε πει 
ότι «δεν πρέπει να φοβάσαι 

την απόσταση ανάμεσα στα όνει-
ρά σου και την πραγματικότητα. Αν 
μπορείς να το ονειρευτείς, τότε μπο-
ρείς και να το κάνεις». Αυτή τη φρά-
ση, ενδεχομένως, να είχε στο μυα-
λό της η Βασιλεία Μέλιου, η οποία 
έφυγε από την Κύπρο πριν από 3,5 
χρόνια για να εγκατασταθεί στο Λος 
Άντζελες και να γίνει η «ελληνοκυπρι-
ακή» φωνή της Πόλης των Αγγέλων. 
Η ραδιοφωνική παραγωγός του «LA 
Greek Hebrew Radio», όμως, δια-
θέτει και «κρυστάλλινη» φωνή, την 
οποία μοιράζεται τόσο με ντόπιους 
όσο και με ομογενείς σε νυχτερινά 
μαγαζιά του Λος Άντζελες. Σε μια 
αποκλειστική συνέντευξη στο Περι-
οδικό ΟΚ! η Βασιλεία Μέλιου μάς 
μιλά για το πώς βιώνει το «αμερικανι-
κό όνειρο» αλλά και πώς έχει κατα-
φέρει να «ενσωματωθεί» στην απαι-
τητική κοινωνία της Πόλης των Αγγέ-
λων!

Πώς πήρες την απόφαση να 
αφήσεις την Κύπρο και να με-
τακομίσεις στο Λος Άντζελες;
Ένιωσα αυτό που λέμε «δεν με χωρά-
ει ο τόπος». Κάτι μου έλεγε μέσα μου 
να φύγω, να εξερευνήσω, να μάθω 
και να γίνω γνωστή. Από την Κύπρο 
είχα πάρει τα απαραίτητα εφόδια και 
ένιωθα ότι οτιδήποτε θα έκανα αν 
έμενα Κύπρο, θα ήταν φαύλος κύ-
κλος, ρουτίνα και επανάληψη. Είχα 
ήδη ολοκληρώσει της σπουδές μου 
στη Φιλολογία και τη Μουσική. Κυ-
ριολεκτικά, έφτασα στο σημείο να 
δουλεύω μέχρι τέσσερις διαφορετι-
κές δουλειές την εβδομάδα για να 
τα βγάλω πέρα. Πέρασα δύσκολα, 
ωστόσο όλα αυτά με προετοίμασαν. 
Έφυγα όμως για το Λος Άντζελες στα 

23 μου. Ήμουν ήδη ώριμη και έτοιμη 
να δεχτώ στη ζωή μου κάτι που να με 
ταρακουνήσει, γιατί πιστεύω αν έφευ-
γα σε πιο μικρή ηλικία θα αντιμετώπι-
ζα την Αμερική ανώριμα.

Είσαι η κορυφαία Κύπρια ρα-
διοφωνική παραγωγός στο 
Λος Άντζελες. Πόσο απαιτη-
τική και δύσκολη είναι η δου-
λειά σου;
Καθόλου δύσκολη, θα έλεγα. Βγαί-
νει κατ' ευθείαν από την ψυχή μου. 
Απαιτητική ναι, αλλά μου αρέσουν οι 
προκλήσεις. Μου αρέσει να μαθαί-
νω. Η γνώση δεν έχει τέλος. Ό,τι σου 
βγαίνει φυσικά και αυθόρμητα προς 
τα έξω είναι αυθεντικό και αυτό το 
αισθάνονται οι ακροατές και επομέ-
νως αντιδρούν και συμμετέχουν και 
οι ίδιοι αυθόρμητα και αληθινά. Τολ-
μώ να πω ότι δεν περίμενα να δεχτώ 
τόση πολλή αγάπη από τους Ελλη-
νοκύπριους μετανάστες της Αμερι-
κής. Υπήρχε ανάγκη να ακουστεί στα 
ραδιόφωνα των ΗΠΑ μια φωνή που 
να τους θυμίζει την πατρίδα, μουσι-
κές που να ξυπνούν αναμνήσεις και 
θύμησες. Χαίρομαι πραγματικά που 
βρίσκομαι στο «La Greek Hebrew 
Radio» και θεωρούμαι από τις πρώ-
τες φωνές που ξεκίνησαν ένα τέτοιο 
ραδιοφωνικό κύμα στην Αμερική και 
θα χαρώ ακόμα πιο πολύ αν μεγαλώ-
σει η παρέα μας!

Έχεις κάνει συνεντεύξεις με 
πολλές και ενδιαφέρουσες 
προσωπικότητες, οι οποίες 
μεταδίδονται και online και 
έχουν θεαματική απήχηση 
από τον κόσμο. Ποιος επώνυ-
μος σού έκανε τη μεγαλύτερη 
εντύπωση;
Θα αναφερθώ στη μεγαλύτερη και 
πιο θετική εντύπωση! Ο ευγενικός 
και παρόλα αυτά αυθόρμητος Γιώρ-
γος Καραμίχος. Είναι ένα παιδί με 
μεγάλη καρδιά, που είναι πρόθυμος 
να βοηθήσει τους νέους που έρχο-
νται στην Αμερική για να εργαστούν. 
Συμβουλεύει, ακούει και γελά αληθι-
νά, χωρίς μάσκες και θεάματα, και 
το παράδοξο είναι πως παρότι εί-
ναι ηθοποιός, στην καθημερινή του 
ζωή δεν του αρέσει να κρύβεται. Τον 
αγαπώ πολύ σαν άνθρωπο και εκτι-
μώ πραγματικά τη δουλειά και το 
έργο του, γιατί και ο ίδιος επιβιώνει 
καθημερινά, όπως όλοι μας, στην 
Αμερική αλλά δεν το κρύβει.

Το ραδιόφωνο θεωρείς ότι 
έχει μια διαφορετική διάστα-
ση στην Αμερική απ' ό,τι στην 
Κύπρο;
Αν και δεν είμαι ο ειδικός σε αυτά, 
η προσωπική μου άποψη είναι: διά-
σταση όχι, επιρροή και ακροαματι-
κότητα ναι. Οι ακροατές του εξωτε-
ρικού, συγκεκριμένα της Αμερικής, 
αρέσκονται στο να συμμετέχουν και 
να επικοινωνούν στις ραδιοφωνικές 
εκπομπές. Επιθυμούν οι φωνές τους 
να ακουστούν, αλλά και από την 
άλλη οι ίδιοι οι παρουσιαστές θέ-
λουν τους ακροατές να συμμετέχουν 
ενεργά. Έτσι, οι εκπομπές γίνονται 
πιο δραστικές με συνεχή, ανανεωμέ-
νη ενέργεια στο στούντιο και αυτό 
δίνει ώθηση στον ραδιοφωνικό πα-
ραγωγό. 

«ΕΦΤΑΣΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕίΟ 
νΑ δΟΥΛΕΥω ΜΕΧρί 

ΤΕΣΣΕρίΣ δίΑΦΟρΕΤίΚΕΣ 
δΟΥΛΕίΕΣ ΤΗν 

ΕΒδΟΜΑδΑ ΓίΑ νΑ 
ΤΑ ΒΓΑΛω ΠΕρΑ»
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Παράλληλα με τη ραδιοφωνική σου 
εκπομπή, τραγουδάς και σε νυχτε-
ρινά μαγαζιά της Πόλης των Αγγέ-
λων. Ποιο είδος μουσικής υπηρε-
τείς;
Τι όμορφα περνάμε, ναι! Περιμένω πώς και 
πώς να επιστρέψω πίσω στη διαφορετική 
αυτή νυχτερινή ζωή των μουσικών! Εβδομα-
διαία, βρίσκομαι με την ομάδα μου σε μα-
γαζί παίζοντας ελληνική και εβραϊκή λαϊ-
κή και ρεμπέτικη μουσική και σε πολύ λίγο 
καιρό πρόκειται να κυκλοφορήσω το πρώ-
το μου αγγλόφωνο άλμπουμ σε δικούς μου 
στίχους και μουσική, με το οποίο θα ξεκινή-
σω και τις πρώτες συναυλίες σε αμερικανι-
κές μουσικές σκηνές!

Σου έχει δώσει κάποια tips κάποιος 
μάνατζερ που να ακολουθείς;
Έχω πάει για καφέ με τον μάνατζερ του Τζά-
στιν Μπίμπερ και μου είπε να γίνω μια νέα 
Μάιλι Σάιρους ή Σελίνα Γκόμεζ. Γέλασα και 
του είπα ότι θα το σκεφτώ.

Πόσο σημαντική είναι η στήριξη της 
ομογένειας;
Ουφ! Όπου η ομογένεια δεν είναι ενωμένη, 
μπαίνεις αυτομάτως στης λήθης το πηγάδι, 
με κίνδυνο να ξεχάσεις ποιος είσαι και από 
πού έρχεσαι. Η ομογένεια του Λος Άντζε-
λες χρειάζεται ακόμη δουλειά και προσπά-
θεια από όλους για να γίνει δυνατή και δι-
αδραστική. Αν και με τη νέα γενιά, τη δικιά 
μας, που μετανάστευσε προσφάτως στην 
Καλιφόρνια, έχει ξεκινήσει να δυναμώνει, 
καθώς έχουμε δημιουργήσει ένα σύνδεσμο 
με την ονομασία «LAinoi Kypreoi» με επικε-
φαλής τον γνωστό ηθοποιό Δημήτρη Γιωρ-
κάτζη, με τον οποίο διοργανώνουμε εκδη-
λώσεις, συναντήσεις, παιχνίδια και διάφο-
ρα για να κρατούμε τη γλώσσα και τις πα-
ραδόσεις ζωντανές στα τόσα χιλιάδες μίλια 
μακριά.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση 
που είχες ποτέ;
Το σπίτι ή το αυτοκίνητο; Είχα φτάσει σε ση-
μείο να έχω λεφτά μόνο για να πληρώσω τα 
έξοδα του μήνα, με κόπους και με αρκετές 
θυσίες δέχτηκα την πρόκληση και είπα στο 
εαυτό μου «Βασιλεία, μην τα βάλεις κάτω, 
τώρα είναι που μεγαλώνεις, αποδέξου το 
και βρες τη δύναμη να σταθείς στα πόδια 
σου». Αυτή είναι και η μεγαλύτερη ψυχική 
επιτυχία που είχα!

Τι είναι αυτό που σου κεντρίζει πε-
ρισσότερο το ενδιαφέρον στη ζωή 
σου στο Λος Άντζελες;
Η ελευθερία του να είσαι όποιος θέλεις χω-
ρίς να σκέφτεσαι τι θα πουν οι άλλοι ή τι θα 
πουν οι συγγενείς. Μπορείς να πετάξεις και 
να κάνεις αυτά που θες ελεύθερα, αλλά να 

σέβεσαι πάντα και την ελευθερία των συ-
νανθρώπων σου. Επίσης, το να μιλώ Κυπρια-
κά και να μη με καταλαβαίνει κανένας εκεί! 
Το αγαπώ πολύ!

Θα μπορούσες να πεις ότι ζεις το 
«αμερικανικό όνειρο»;
Αυτό είναι το «αμερικανικό όνειρο», το ζω. 
Γιατί το «αμερικανικό όνειρο», για μένα, εί-
ναι να σε κερδίσει η Αμερική, να κερδίσει 
τη ζωή σου και το μέλλον σου. Ονειρεύο-
μαι μουσική, ραδιόφωνο, παιδιά και οικογέ-
νεια εκεί.

Περιέγραψέ μου ένα περιστατικό 
που εκτυλίχθηκε στο Λος Άντζελες 
και σου έχει χαραχθεί πολύ έντονα 
στο μυαλό.
Όταν έπαθα το πρώτο πολιτισμικό σοκ. 
Πρώτη μέρα στη Σχολή και μπαίνει στο μά-
θημα, με 15 λεπτά καθυστέρηση, ο συμμα-
θητής μου, ο οποίος φορούσε ολόσωμη 
πιτζάμα κουνελιού, ήταν κυριολεκτικά ντυ-
μένος κουνέλι. Ήμουν η μόνη από τους 30 
συμμαθητές μου που γύρισε όπως το «κορι-
τσάκι του εξορκιστή». Πραγματικά, είχα μεί-
νει με το στόμα ανοιχτό, την ίδια ώρα που 

όλοι οι άλλοι συμμαθητές μου δεν είχαν 
ασχοληθεί καν, απλά συνέχισαν να γρά-
φουν σημειώσεις.

Έχεις παραβιάσει ποτέ κάποιο νόμο, 
ενδεχομένως επειδή δεν ήξερες 
τους κανόνες εκεί;
Άγραφο νόμο, ναι. Στο εστιατόριο είναι 
υποχρεωτικό να αφήνεις τουλάχιστον το 
20% του λογαριασμού φιλοδώρημα. Δεν το 
ήξερα, πλήρωσα απλά και σηκώθηκα από 
το τραπέζι και ήρθε ο σερβιτόρος να πά-
ρει το λογαριασμό, με κοίταξε με το μισό 
του και το είπε στον μάνατζερ, αυτός έγρα-
φε κάτι στο χαρτί, νομίζω είχα επίσημα μπει 
στο black list του εστιατορίου (γέλια).

Θέλω να μου πεις κάποιους μύθους 
για την Αμερική που πιστεύουμε 
εμείς οι Κύπριοι εδώ.
Δεν υπάρχει η χλιδή και η εικόνα που έχου-
με όλοι του Μπέβερλι Χιλς και του Ροντέο 
Ντράιβ, αυτή η εικόνα με τις κυρίες τις χλι-
δάτες και το σκυλάκι τους στο χέρι. Υπάρχει 
και η εικόνα του Λος Άντζελες που δεν ξέ-
ρετε, η φτώχεια και οι άστεγοι. Αυτή τη στιγ-
μή υπάρχουν περισσότεροι από 40.000 
άστεγοι.

Υπάρχει κάποιος λόγος που να σε 
έκανε να αφήσεις τη ζωή σου στο 
Λος Άντζελες και να γυρίσεις πίσω 
στην Κύπρο;
Τώρα; Στο παρόν; Όχι! Αγαπώ την Κύπρο 
γιατί είναι η μάνα πατρίδα μου, αλλά κά-
ποιες φορές τα παιδιά πρέπει να αφήσουν 
τη μάνα για να πετάξουν ελεύθερα. Την 
ελευθερία μου τη βρίσκω στο Λος Άντζε-
λες. Μόνο αν μου γινόταν μια μεγάλη πρό-
ταση στον χώρο μου, από Ελλάδα ή Κύπρο, 
θα το σκεφτόμουν να έρθω, και πάλι όμως 
θα το σκεφτόμουν!

Πιστεύεις ότι η Κύπρος, θα μπορού-
σε να γίνει σύγχρονο Λος Άντζε-
λες;
Όχι, και ευτυχώς, γιατί κάθε χώρα έχει τα 
δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, 
τις δικές τις ομορφιές και ασχήμιες. Η Κύ-
προς θα παραμείνει η μοναδική στον κόσμο 
μεγαλόνησος της Αφροδίτης.

Τι ονειρεύεσαι να πετύχεις; Ποιος 
είναι ο απώτερος σκοπός/στόχος 
σου;
Δεν υπάρχουν όρια, αυτό το ταξίδι που ξεκί-
νησα στον χώρο της μουσικής και του ραδι-
οφώνου στην Αμερική είναι ήδη το όνειρο. 
Ζω το όνειρό μου!  ok!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

«ΓΙΑΤΙ ΤΟ "ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 
ΟΝΕΙΡΟ", ΓΙΑ ΜΕΝΑ, ΕΙΝΑΙ 
ΝΑ ΣΕ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ, 
ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ»
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«ΌπΌυ η ΌμΌγένέια 
δέν έιναι ένωμένη, 

μπαινέις αυτΌματως 
ςτης ληθης τΌ πηγαδι…»
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ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΤΑ ΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ 

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ - ΝΑΣΙΑ ΑΜΠΙΖΑ 

Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΗ
ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΤΟΥΣ
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ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΤΑ ΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ 

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αν και γνωρίζονται τα τελευταία έξι 
χρόνια, ο έρωτας στη ζωή τους 
ήρθε το καλοκαίρι του 2017. «Η 

σχέση μας ξεκίνησε ως πολύ καλοί φίλοι 
και εκείνο το καλοκαίρι της ζωής μας εξε-
λίχθηκε σε έρωτα», έλεγαν σε αγαπημένα 
τους πρόσωπα. Μια από τις πιο σημαντι-
κές στιγμές της ζωής τους ήταν την επόμε-
νη χρονιά, στις 9 Νοεμβρίου του 2018. 
Το ζευγάρι ταξίδεψε στην Αθήνα για να 
τρέξουν μαζί στον Μαραθώνιο. Ο Γιώργος 
Σολωμού, μέλος του Εκτελεστικού Γραφεί-
ου και διευθυντής του Γραφείου του Προ-
έδρου του ΔΗΚΟ, το βράδυ της προηγού-
μενης μέρας γονάτισε και της πρόσφερε 
μονόπετρο, ζητώντας της να γίνει γυναίκα 
του, με τη Νάσια συγκινημένη να του λέει 

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν κατά σειρά ο Χάρης Χουλιώτης, ο Νικόλας 
Παπαδόπουλος, ο Μελής Κωμοδίκης και ο Άθως Αντωνιάδης,
ενώ κουμπάρες ήταν η Σκεύη Σιμιλλίδου και η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Μέρος από τη ρομαντική διακόσμηση του χώρου
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Πανευτυχές το νιόπαντρο ζευγάρι έκανε είσοδο στο γαμήλιο πάρτι

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος αποθεώθηκε χορεύοντας
τη Ρόζα του Δημήτρη Μητροπάνου

Ο Γιώργος και η Νάσια χόρεψαν την ερωτική επιτυχία του Θανάση 
Αλευρά «Σ' αγαπώ θα πει»

το «ναι». «Αφού θα τρέξουμε αύριο μαζί 
στον Μαραθώνιο της Αθήνας, ας ξεκινή-
σουμε από σήμερα τον μαραθώνιο της 
ζωής», της είπε γονατιστός. Και η σχέ-
ση τους σφραγίστηκε με τον γάμο τους 
το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου. Το μυστήριο 
έγινε στο Μετόχι του Κύκκου παρουσία 
όλων των αγαπημένων τους προσώπων. 
Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν κατά σει-
ρά ο Χάρης Χουλιώτης, ο Νικόλας Πα-
παδόπουλος, ο Μελής Κωμοδίκης και 
ο Άθως Αντωνιάδης, ενώ κουμπάρες 
ήταν η Σκεύη Σιμιλλίδου και η Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου. Στη συνέχεια ακολούθη-
σε δεξίωση και γαμήλιο πάρτι στο Hilton 
Park, με τον γαμπρό να επιφυλάσσει μια 
ευχάριστη έκπληξη στη νύφη. Την υπο-
δέχθηκε στο πάρτι παίζοντας στα drums 

τη θρυλική επιτυχία και αγαπημένο τους 
κομμάτι, Poison. Το νιόπαντρο ζευγάρι 
χόρεψε την ερωτική επιτυχία του Θανά-
ση Αλευρά «Σ' αγαπώ θα πει» και έδωσε 
την έναρξη του γαμήλιου πάρτι. Highlight 
της βραδιάς όταν ο γαμπρός χόρεψε 
«Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας» και στη 
συνέχεια πήρε σκυτάλη ο Νικόλας Πα-
παδόπουλος, που αποθεώθηκε χορεύο-
ντας τη «Ρόζα» του Δημήτρη Μητροπά-
νου. Ο Γιώργος και η Νάσια επέστρεψαν 
την εβδομάδα που διανύσαμε στη δου-
λειά τους και τον Δεκέμβριο προγραμμα-
τίζουν το Honeymoon τους χωρίς ακό-
μα να έχουν αποφασίσει πού θα ταξιδέ-
ψουν. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: LOUIS GABRIEL 
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Ο βραβευμένος Άγγλος τραγουδιστής είναι γνωστός 
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων.

ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΛΜΑΝ

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Η ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΜΕ ΟΣΚΑΡ 
ΒΡΕΤΑΝΙΔΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ 

ΟΛΙΒΙΑ ΚΟΛΜΑΝ ΤΙΜΗΘΗΚΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, 

ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η πετυχημένη ηθοποιός Ολίβια Κόλμαν υποδύεται 
με επιτυχία τον ρόλο της Βασίλισσας Ελισάβετ 
Β’ στην τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «The 

Crown», και αυτό δεν άφησε αδιάφορη τη βρετανική βασι-
λική οικογένεια. Σε μια σεμνή τελετή η διάσημη ηθοποιός 
παρέλαβε το παράσημο και τον τίτλο σε τελετή απονομής 
από την πριγκίπισσα Άννα, τη μοναδική κόρη της βασίλισ-
σας κι αυτό σημαίνει ότι τώρα μπορεί να προσθέσει τα αρ-
χικά CBE (Commander of the Order of the British Empire) 
στο όνομά της. Η ηθοποιός, η οποία κέρδισε τον περασμέ-
νο Φεβρουάριο Όσκαρ για τον ρόλο της ως βασίλισσα 
Άννα στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «The Favourite», 
τιμήθηκε για την υποκριτική της τέχνη και σύμφωνα με την 
επίσημη ιστοσελίδα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας 
η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση καθιερώθηκε για πρώτη 
φορά το 1917, από τον Βασιλιά Γεώργιο Β’, για συμβολή 
σε πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά τώρα δίνεται σε «ανθρώ-
πους απ’ όλους τους τομείς της ζωής». Πάντως δεν είναι η 
πρώτη φορά που η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ τιμά ηθοποιούς. 
Με τον τίτλο του Διοικητή του Τάγματος της Βρετανικής Αυ-
τοκρατορίας έχουν τιμηθεί οι Κέιτ Γουίνσλετ, Τζόαν Κόλινς, 
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και Μπένεντικτ Κάμπερμπατς. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ, EΡΑ

Η βραβευμένη με Όσκαρ Ολίβια Κόλμαν είναι παντρεμένη 
με τον Εντ Σίνκλερ και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Η Ολίβια Κόλμαν τιμήθηκε με τον τίτλο του Διοικητή του Τάγματος
της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
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Το θρυλικό σετ που φορούσε 
η διάσημη ηθοποιός Ολίβια 
Νιούτον-Τζον στον ρόλο της 

ως Σάντι πωλήθηκε για 405.700 
δολάρια ΗΠΑ σε δημοπρασία 
στο Μπέβερλι Χιλς, φτάνοντας 
στο διπλάσιο ποσό που ανέμενε 
ο οίκος Julien’s Auctions, που ανέ-
λαβε τη δημοπρασία. Το σύνολο, 

που σημάδεψε τη μετάβαση του 
κινηματογραφικού χαρακτήρα 
της Νιούτον-Τζον από την εικόνα 
της σοβαρής μαθήτριας σε αυ-
τήν της σέξι «Σάντι», ήταν ένα από 
τα 500 κομμάτια που δημοπρα-
τήθηκαν για να συγκεντρωθούν 
χρήματα για το κέντρο θεραπείας 
Olivia Newton-John Cancer and 

Wellness Centre, που έχει ιδρύσει 
η ηθοποιός στη Μελβούρνη. Τα 
διάσημα παντελόνια, που φορού-
σε η Νιούτον-Τζον στο ντουέτο 
του τραγουδιού «You’re the one 
that I want» με τον Τζον Τραβόλτα, 
ήταν τόσο στενά, που χρειάσθηκε 
να ραφτούν πάνω της για να γυ-
ρίσει τη σκηνή. Στη δημοπρασία 

πωλήθηκαν με χαλασμένο το φερ-
μουάρ. Το όνομα των αγοραστών 
του συνόλου δεν έχει γίνει γνω-
στό. Από τη δημοπρασία συγκε-
ντρώθηκαν 2,4 εκατ. δολάρια, με 
πολλά κομμάτια που είχαν σχέση 
με την ταινία να πωλούνται σε τι-
μές πολλαπλάσιες από τις εκτιμώ-
μενες, ανακοίνωσε ο Julien’s.

ΣΕ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΗΣ 

«ΣΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ «GREASE»
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΜΑΥΡΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΖΑΚΕΤ, ΠΟΥ 
ΦΟΡΟΥΣΕ Η ΟΛΙΒΙΑ ΝΙΟΥΤΟΝ-ΤΖΟΝ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ «GREASE» ΚΑΙ ΑΦΗΣΕ ΕΠΟΧΗ, 

ΠΩΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΠ’ Ο,ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΟΤΑΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ.
ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 405.700 ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΟΛΙΒΙΑ ΝΙΟΥΤΟΝ-ΤΖΟΝ
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Τα υπόλοιπα κομμάτια
Ένα πόστερ του «Grease», 
υπογεγραμμένο από τους 
διάσημους ηθοποιούς Ολί-
βια Νιούτον-Τζον και Τζον 
Τραβόλτα και άλλα μέλη του 
καστ της ταινίας, πωλήθηκε 
για 64.000 δολάρια, ενώ η 
αρχική του τιμή ήταν 1.000 
δολάρια. Το ροζ δαντελένιο 
φόρεμα που φορούσε η ηθο-
ποιός στην πρεμιέρα της ται-
νίας στο Λος Άντζελες πωλή-
θηκε 18.750 δολάρια, ενώ 
ένα ροζ σακάκι, που της είχε 
δωρίσει το υπόλοιπο καστ και 

το συνεργείο της ταινίας πω-
λήθηκε για 50.000 δολάρια, 
25 φορές από την αρχική τιμή 
δημοπράτησής του.

Το ίδρυμα της Ολίβια
Πρόσφατα, η 71 χρόνων 
πλέον ηθοποιός, που γεννή-
θηκε στη Βρετανία και μεγά-
λωσε στην Αυστραλία, ανα-
κοίνωσε πως πάσχει από καρ-
κίνο του στήθους για τρίτη 
φορά. Η ίδια διαγνώσθηκε με 
την πάθηση το 1992. Μετά 
την πρώτη διάγνωση βοήθη-
σε στην ίδρυση του Olivia 

Newton-John Cancer and 
Wellness Center στη Μελ-
βούρνη. Στόχος του ιδρύμα-
τος είναι να βοηθά ψυχολο-
γικά και σωματικά τους πά-
σχοντες. Γι’ αυτόν τον λόγο τα 
έσοδα από την πώληση του 
συνόλου του «Grease», όπως 
και τμήμα των χρημάτων από 
τα άλλα κομμάτια, θα δοθούν 
σε αυτό το κέντρο ευεξίας και 
θεραπείας καρκίνου. ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ, ΕΡΑ, 

INSTAGRAM

 

Με τον σύζυγό της Τζον Ίστερλινγκ

Η Ολίβια Νιούτον-Τζον κατά-
φερε σε ένα βράδυ να γίνει πα-
γκόσμια σταρ. Η ζωή της ήταν 
πασπαλισμένη με πολύ φήμη, 

αλλά και με πολλές τραγωδίες, 
όπως η μάχη με τον καρκίνο 

αλλά και η εξαφάνιση του άλλο-
τε αγαπημένου της.

Το ροζ δαντελένιο φόρεμα που 
φορούσε η ηθοποιός πωλήθηκε 
18.750 δολάρια
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Νάτάλι ΠόρτμάΝ

τό Νέό διάστημικό «τάξιδι»
Πόυ θά τηΝ όδηγησέι
στά βράβέιά τωΝ όσκάρ

Νάτάλι ΠόρτμάΝ. ό,τι κάι Νά Πει κάΝεις γι' άυτή τή λάμΠερή 
γυΝάικά ειΝάι λιγό. ειΝάι, εΝ όλιγόις, γεΝΝήμεΝή ήθόΠόιός. 

όι ερμήΝειες τής ειΝάι άςυΝάγώΝιςτες, εΝώ ή εξυΠΝάδά 
τής, ςε ςυΝδυάςμό με τό τάλεΝτό τής, κάτάφερε Νά τήΝ 
εδράιώςει ςτήΝ κόρυφή τής Πυράμιδάς τόυ ΧόλιγόυΝτ.
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Το νέο διασΤημικο «Ταξιδι»
που θα Την οδηγησέι
σΤα βραβέια Των οσκαρ

Νάτάλι ΠόρτμάΝ. ό,τι κάι Νά Πει κάΝεις γι' άυτή τή λάμΠερή 
γυΝάικά ειΝάι λιγό. ειΝάι, εΝ όλιγόις, γεΝΝήμεΝή ήθόΠόιός. 

όι ερμήΝειες τής ειΝάι άςυΝάγώΝιςτες, εΝώ ή εξυΠΝάδά 
τής, ςε ςυΝδυάςμό με τό τάλεΝτό τής, κάτάφερε Νά τήΝ 
εδράιώςει ςτήΝ κόρυφή τής Πυράμιδάς τόυ ΧόλιγόυΝτ.

Γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 
1981 και μετακόμισε σε 
πολύ νεαρή ηλικία στην Ου-

άσινγκτον με την οικογένειά της. 
Μετά από μερικές ακόμα μετα-
κομίσεις κατέληξαν με την οικο-
γένειά της στη Νέα Υόρκη, όπου 
κατοικεί μέχρι και σήμερα. Χτίζο-
ντας παράλληλα την καριέρα της 
ως ηθοποιός, η Πόρτμαν αποφοί-
τησε από το Χάρβαρντ με πτυχίο 
στην Ψυχολογία, ενώ έχει επίσης 
σπουδάσει στο Εβραϊκό Πανε-
πιστήμιο στην Ιερουσαλήμ, όπου 
έμαθε Αραβικά και Εβραϊκά, ενώ 
παράλληλα σπούδασε Ανθρω-
πολογία της Βίας και Ισραηλινή 
Ιστορία. Για του λόγου το αλη-
θές, η Νάταλι Πόρτμαν θεωρείται 
από τους πιο έξυπνους ανθρώ-
πους στον κόσμο, μιας και ο δεί-
κτης νοημοσύνης της είναι στο 
140, ενώ μιλά άπταιστα 5 γλώσ-
σες (Αγγλικά, Εβραϊκά, Γερμανι-
κά, Ισπανικά και Ιαπωνικά). Μάλι-
στα, εκείνη την περίοδο είχε δώ-
σει προτεραιότητα στις σπουδές 
της και δεν συμμετείχε σε καμία 
ταινία, παρά μόνο το καλοκαίρι. 
Τότε ήταν που γύρισε και τη συνέ-
χεια του «Star Wars» -ταινία στην 
οποία κέρδισε παγκόσμια ανα-
γνωρισιμότητα ως «Βασίλισσα 
Αμιντάλα». Η ίδια είχε αναφέρει 
ότι δεν θα την πείραζε καθόλου 
αν η καριέρα της καταστρεφό-
ταν από τις σπουδές. «Προτιμώ 
να είμαι έξυπνη παρά μια σταρ 
του σινεμά», είχε δηλώσει. Το κι-
νηματογραφικό της ντεμπούτο 
πραγματοποιήθηκε το 1994 με 
την ταινία «Léon» του Λικ Μπε-
σόν, όπου κέρδισε τις εντυπώσεις 
ούσα ακόμα μικρό κορίτσι. Ακο-
λούθησαν ρόλοι σε ταινίες όπως 
το «Heat» του Μάικλ Μαν, το 
«Everyone Says I Love You» του 
Γούντι Άλεν και «Mars Attacks!» 
του Τιμ Μπάρτον.
Το 2005 απέσπασε τη Χρυσή 
Σφαίρα Β΄ Γυναικείου Ρόλου, ενώ 
ήταν υποψήφια και για Όσκαρ 
Β΄ Γυναικείου Ρόλου με την ται-
νία «Closer» του Μάικ Νίκολς. 
Έχει ήδη καταφέρει να δημιουρ-
γήσει ένα εντυπωσιακό βιογρα-
φικό με ταινίες διαφορετικού 
είδους όπως: «Cold Mountain», 
«Garden State», «V for Vendetta», 
«Paris Je T’ Aime», «My Blueberry 
Nights", «The Darjeeling Limited», 
«The Other Boleyn Girl», «New 
York, I Love You» και «Brothers». 

Πίσω από τις κάμερες η Πόρ-
τμαν έχει δοκιμαστεί στη συγγρα-
φή σεναρίου, στη σκηνοθεσία 
και στην παραγωγή. Έχει γράψει 
κι έχει σκηνοθετήσει την ταινία 
«EVE» με τη Λορίν Μπακόλ, η 
οποία έκανε πρεμιέρα στο Κινη-
ματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας 
το 2008, καθώς και μια ταινία μι-
κρού μήκους για τη συλλογή ταινι-
ών μικρού μήκους με τίτλο «New 
York, I Love You», ενώ το 2015 
ολοκλήρωσε την πρώτη μεγάλου 
μήκους ταινία της, «Ιστορία Αγά-
πης και Σκότους» (A Tale of Love 
and Darkness), την οποία σκηνο-
θετεί, υπογράφει το σενάριο και 
πρωταγωνιστεί. Το 2011 η Πόρ-
τμαν βραβεύτηκε με Όσκαρ, Χρυ-
σή Σφαίρα, Screen Actors Guild 
Award και BAFTA Α' Γυναικείου 
Ρόλου για την ερμηνεία της στην 
ταινία «Μαύρος Κύκνος», ενώ 
η ερμηνεία της στην ταινία «Τζά-
κι» (Jackie - 2016) του Πάμπλο 
Λαρέν τής χάρισε μία ακόμη 
υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαί-

ρα και Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρό-
λου. Η άρνηση στο εβραϊκό Νό-
μπελ. Το 2018 η βραβευμένη με 
Όσκαρ ηθοποιός, Νάταλι Πόρ-
τμαν, δήλωσε ότι επέλεξε να μην 
παρευρεθεί στην τελετή των βρα-
βείων «Genesis», στη γενέτειρά 
της, κατά την οποία θα λάμβανε 
το εβραϊκό Νόμπελ αλλά και το 
έπαθλο του 1 εκατομμυρίου δο-
λαρίων (το βραβείο δίδεται από 
το 2014 σε πρόσωπα ως ένδειξη 
«αναγνώρισης του έργου τους και 
της επαγγελματικής τους αριστεί-
ας, τα οποία εμπνέουν άλλους 
μέσα από την αφοσίωσή τους 
στην εβραϊκή κοινότητα και στις 
αξίες της»), εξαιτίας των αιματη-
ρών επεισοδίων που διαδραμα-
τίζονται εκεί. Αυτή την περίοδο η 
πανέμορφη ηθοποιός δοκιμάζει 
την οσκαρική της αντοχή ενσαρ-
κώνοντας τη ζωή της Λίζα Νόβακ 
(αστροναύτη,) η οποία το 2007 
συνελήφθη με την κατηγορία της 
απόπειρας απαγωγής της γυναί-
κας για την οποία την άφησε ο 

εραστής της. Η εν λόγω βιογρα-
φική ταινία είναι βασισμένη σε 
αληθινά γεγονότα. Όσον αφορά 
την προσωπική της ζωή, η Νάτα-
λι Πόρτμαν είναι παντρεμένη με 
τον Γάλλο χορογράφο Μπέντζα-
μιν Μίλιπεντ και μένει με τα δυο 
τους παιδιά στο Λος Άντζελες. Η 
οσκαρική και ταλαντούχα ηθοποι-
ός παραχώρησε συνέντευξη στο 
WENN και μίλησε για τη νέα της 
ταινία, τον ρόλο-πρόκληση, αλλά 
και για τη λεπτή ισορροπία μεταξύ 
της ζωής της ως ηθοποιού και της 
ζωής της πίσω από τις κάμερες.

Ποια είναι η άποψή σου για 
τον χαρακτήρα που υπο-
δύεσαι (Λούσι Κόλα) και τη 
δύσκολη προσαρμογή της 
στη Γη μετά από έναν χρό-
νο στο διάστημα;
Είναι τόσο σπάνιο να βλέπεις 
στην οθόνη μια γυναίκα που έχει 
υποστεί υπαρξιακή κρίση. Στην 
περίπτωση της Λούσι, έχοντας δει 
τη Γη από το διάστημα, κάποιος 
μπορεί να αντιληφθεί πόσο μικρή 
αλλά συνάμα πόσο ενωμένη εί-
ναι. Νιώθεις πολύ διαφορετικά 
όταν επιστρέψεις. Για να μπορέ-
σουμε να εξετάσουμε, λοιπόν, τις 
αλλαγές που βιώνει κατά την επι-
στροφή της στη Γη, έπρεπε να με-
λετήσουμε εις βάθος για να μπο-
ρέσουμε να ταυτιστούμε μαζί της. 
Ήταν συναρπαστικό!

Πώς θα περιέγραφες τον 
αγώνα της Λούσι; Έχει χά-
σει τη «γη κάτω από τα πό-
δια» της μετά την επιστρο-
φή της από το Διάστημα;
Θα έλεγα ότι παλεύει για να βρει 
το νόημα. Σκέφτεται: «Είναι ση-
μαντικό, με νοιάζει, νιώθω κάτι 
μεγάλο και παρόλο που όλα τα 
σημάδια δείχνουν ότι δεν έχει 
σημασία, θέλω κάτι να έχει ση-
μασία για μένα». Η παράξενη και 
αποπροσανατολιστική αντίδρα-
ση σε αυτό το είδος -υπερβατικής 
και υπέροχης στιγμής- είναι στην 
πραγματικότητα πολύ πιο κατανο-
ητή και πιο ανθρώπινη αντίδραση. 
Είναι το είδος του πιο ανθρώπι-
νου παράγοντα, με το οποίο μπο-
ρούμε να ταυτιστούμε όλοι, ακό-
μα κι αν κανείς από εμάς δεν μπο-
ρεί πραγματικά να ισχυριστεί ότι 
ήταν στο Διάστημα. Αυτό ήταν το 
σημείο «εισόδου» μου στον ρόλο 
της Λούσι. Θυμάμαι να βλέπω σε 
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ένα ντοκιμαντέρ ότι ένας αστροναύτης είπε ότι 
στο Διάστημα, εάν βάλεις τον αντίχειρά σου 
στο παράθυρο, μπορείς να καλύψεις σχεδόν 
ολόκληρη τη Γη. Αυτή η προοπτική που σου 
δίνει αυτή η εμπειρία είναι τόσο διαφορετική. 
Αργότερα, περιμένεις από τους ανθρώπους 
που ήταν στο Διάστημα να συνεχίσουν τη ζωή 
τους κανονικά! 

Είναι δύσκολο για σένα το να κατα-
φέρεις να μπεις σε ένα τέτοιο σκοτει-
νό ψυχολογικό «έδαφος»;
Κοίτα, για να μπεις σε αυτό απαιτεί πολλή φα-
ντασία και πολύ καλή γραφή. Η περίπτωση της 
Λούσι ήταν ενδιαφέρουσα, διότι έπρεπε να 
μιλήσουμε με τους αστροναύτες και να εκτιμή-
σουμε πόσο δύσκολα περνούν συναισθημα-
τικά. Υπάρχει ένα ολόκληρο πρωτόκολλο για 
την ψυχολογική ευεξία, γιατί είναι πραγματικά 
συγκλονιστικό να είσαι εκεί και στη συνέχεια 
να επιστρέφεις πίσω. Οι αστροναύτες το πε-
ριγράφουν σαν να έκαψαν το καουτσούκ στα 
παπούτσια τους, μιας και είναι δύσκολο να 
σηκώσουν τα πόδια τους, αφού δεν έχει βαρύ-
τητα. Έτσι, υπάρχει και αρκετός έλεγχος που 
κάνουν για την κοινωνική και συναισθηματική 
τους ευημερία. Η επιστροφή είναι πραγματικά 
πολύ δύσκολο πράγμα.

Πολλοί άνθρωποι έχουν συγκρί-
νει τον ρόλο σου ως «Λούσι» με τον 
χαρακτήρα που υποδύθηκες στον 
«Μαύρο Κύκνο» και την ψυχολογική 
κατάρρευση.
Δεν παρατηρώ συνήθως τις δικές μου επιλο-
γές. Κατά το πλείστον άλλοι μου επισημαίνουν 
ότι υπάρχει μια ομοιότητα μεταξύ ορισμένων 
ρόλων που έχω παίξει. Όταν μου το λένε σκέ-
φτομαι ότι «όντως, ίσως να υπάρχει μια σύν-
δεση μεταξύ αυτών των ρόλων». Μπορώ να 
δω σίγουρα μια σύνδεση μεταξύ αυτών των 
ρόλων, όπου ενσαρκώνω ανθρώπους που 
παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά και να 
διακρίνω το πόσο έντονο μπορεί να γίνει όταν 
οι χαρακτήρες που υποδύομαι αγωνίζονται για 
να κατακτήσουν την επιτυχία και να αγγίξουν 
την τελειότητα!

Πόσο ενδιαφέρον ήταν να υποδυθείς 
τον ρόλο μιας γυναίκας αστροναύτη, 
το οποίο θεωρείται ανδροκρατούμε-
νο επάγγελμα;
Όλο αυτό το συσχετίζω με την ιδέα τού να εί-
σαι η μοναδική γυναίκα σε ένα δωμάτιο. Αλλά 
εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα, πρέπει 
να δώσουμε έμφαση στην προσωπικότητα κά-
ποιου. Επίσης, πρέπει να προσέξεις κάποια 
χαρακτηριστικά σχετικά με το άτομο, όπως την 
ανθρωπιά του. Δεν μπορείς απλώς να καθορί-
ζεσαι από το φύλο.

Έχεις επισκεφτεί τη NASA;
Ήμουν τυχερή, διότι κατάφερα να πάω στη 

NASA και να κάνουμε περιήγηση εκεί. Είδα 
την τεράστια πισίνα όπου εκπαιδεύουν τους 
αστροναύτες, έτσι ώστε να νιώσουν την αίσθη-
ση της έλλειψης βαρύτητας. Έχουν ολόκληρο 
τον διεθνή διαστημικό σταθμό χτισμένο κάτω 
από το νερό, όπου οι αστροναύτες μπορούν 
να εξασκηθούν στο Διάστημα.

Είσαι από τους ηθοποιούς που κατά-
φεραν να κρατήσουν απόσταση από 
τον κόσμο της φήμης, παρά το γεγο-
νός ότι είσαι super star. Θεωρείς ότι 
αυτό είναι πιο εύκολο για κάποιους 
ανθρώπους από άλλους;
Υπάρχει μια διαφορά στον τρόπο με τον 
οποίο οι ηθοποιοί και τα αστέρια της ποπ εκτί-
θενται στη φήμη. Οι ηθοποιοί πωλούν τις ταινί-
ες και τους χαρακτήρες που υποδύονται, ενώ 
οι αστέρες της ποπ πωλούν την περσόνα που 
δημιουργούν! Τα θηλυκά ποπ αστέρια που πη-
γαίνουν σε εκδηλώσεις πρέπει να φαίνονται 

υπέροχα, όπως θα έβγαιναν και στη σκηνή. 
Οι ηθοποιοί μπορούν να χαθούν από τα φώτα 
της δημοσιότητας και να επικεντρωθούν στην 
προσωπική τους ζωή! Φυσικά υπάρχουν ορι-
σμένοι αστέρες του κινηματογράφου οι οποίοι 
επικεντρώνονται στη φήμη τους και πρέπει όλη 
την ώρα να φαίνονται λαμπεροί!
Οι γονείς σου σε συνόδευαν σε κάποιες ται-
νίες που έκανες, όταν λάμβαναν χώρα κάπου 
εκτός Νέας Υόρκης; 
Ο πατέρας μου ήταν πολύ απασχολημένος με 
τη δουλειά του και έτσι η μαμά μου με φρόντι-
ζε και ταξίδευε μαζί μου και ερχόταν στο σετ. 
Αυτό ήταν δύσκολο μερικές φορές για εμάς 
ως οικογένεια και πραγματικά είμαι πολύ ευ-
γνώμων που ήταν πρόθυμοι να με στηρίξουν 
στην καριέρα μου.  ok!

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΑΝΝΑ ΚρΙθΑρΙΔΟΥ
ΦωΤΟΓρΑΦΙΕΣ: FAyeSViSioN, Sheri DetermAN  

/WeNN.com
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ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ 
ΜΟΔΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΤΟ GRAMMAR SCHOOL ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Στη διαμορφωμένη πασαρέλα 
του ξενοδοχείου Four Seasons 
στη Λεμεσό διοργανώθηκε την 

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου η φιλανθρω-
πική επίδειξη μόδας του Κυπριακού 
Ερυθρού Σταυρού του Κλάδου Λεμε-
σού. Τα καλλίγραμμα μοντέλα περ-
πάτησαν στην πασαρέλα με δημιουρ-
γίες των καταστημάτων Eres+Guess 
Kids και Novecento. Στην επίδειξη 
παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, ενώ 
η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα 
της προέδρου του Κυπριακού Ερυ-
θρού Σταυρού κας Φωτεινής Παπα-
δοπούλου. Χορηγός επικοινωνίας: τo 
περιοδικό ΟΚ! και llovestyle. ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ

Η Μαρία και η Κατερίνα Σαβεριάδου και
η Σοφία Χαραλάμπους
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Η Λήδα Κουρσουμπά

Η πρόεδρος του 
Κλάδου Λεμεσού του 
Κυπριακού Ερυθρού 
Σταυρού, Νίκη 
Χατζητσαγκάρη

H Πωλίνα Σάββα
Η Μαρία και η Κατερίνα Σαβεριάδου και
η Σοφία Χαραλάμπους

Η Ολίβια Νέμιτσα και η Έλενα 
Αρμένη 

Η Έλενα ΝικολαΐδηΗ Έφη Κίρζη

Η Άντρεα Λόρδου
Η παρουσιάστρια της βραδιάς 
ήταν η Κλέλια Γιασεμίδου

Η εκδήλωση τελούσε υπό 
την αιγίδα της προέδρου του 
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 
κας Φωτεινής Παπαδοπούλου.

Ο Ορέστης Κόκκινος, η Έφη Πισσούριου και ο Ανδρέας Λυσιώτης
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Με αθρόα συμμετοχή και σε εξαι-
ρετικά εορταστική ατμόσφαιρα, 
με περισσότερους από 150 επι-

φανείς εκπροσώπους του επιχειρηματικού 
κόσμου, των θεσμικών φορέων, της ακα-
δημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, 
αλλά και εκπροσώπους κοινωφελών οργα-
νισμών, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονο-
μής των Cyprus HR Awards 2019. Τα βρα-
βεία, που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά 
στην Κύπρο από δύο κορυφαίους στον 
χώρο τους Ομίλους, τον Εκδοτικό Οίκο 
Δία και Τηλεόραση Σίγμα και την Boussias 
Communications, έφεραν στο προσκήνιο 
όλες τις καινοτόμες πολιτικές και δράσεις 
που υλοποίησαν οι οργανισμοί για το σημα-
ντικότερο κεφάλαιό τους, τους ανθρώπους 
τους. Την Τελετή Απονομής παρουσίασε 
ο δημοσιογράφος Σωτήρης Παπαδόπου-
λος, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος 
της Κριτικής Επιτροπής, Γενικός Διευθυντής 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, Χρίστος Μαληκκίδης, ο 
οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το Υπουρ-
γείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων έθεσε υπό την αιγίδα του τα 
Cyprus HR Awards, στα οποία οι εταιρείες 
και οι οργανισμοί κλήθηκαν να παρουσιά-
σουν μέσω των HR τμημάτων τους τις ιδιαί-

τερα επιτυχημένες ενέργειες στον τομέα της 
ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναμικού τους. Η Αναπληρώτρια Διευθύ-
νουσα Σύμβουλος του Εκδοτικού Οίκου 
Δίας, Μαρία Κυριάκου, ανέφερε με τη σει-
ρά της ότι τα συγκεκριμένα βραβεία έχουν 
ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Συνολικά δόθη-
καν 29 βραβεία, 6 Gold βραβεία και συγκε-
κριμένα: στον Όμιλο C.A.Papaellinas, στην 
Hermes Airports Ltd στην Elias Neocleous 
& Co LLC και στην Τράπεζα Κύπρου. Επίσης 
δόθηκαν 8 Silver και 15 Bronze. Η βραδιά 
έκλεισε με την πανηγυρική φωτογραφία των 
νικητών και την ανανέωση του ραντεβού για 
τα επόμενα Cyprus HR Awards. Τα Cyprus 
HR Awards πραγματοποιήθηκαν υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κυπριακού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου και του CyHMRA. Xορηγός είναι η ΧΜ, 
ο πολυβραβευμένος και παγκοσμίως ανα-
γνωρισμένος broker, στηρίζει η blue island 
και επιστημονικός συνεργάτης το Cyprus 
International Institute of Management, ενώ 
υποστηρικτές οι Coneq και Landas. Χορη-
γός επικοινωνίας Economy Today. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

CYPRUS HR AWARDS

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ «LEMON PARK» ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ CYPRUS HR AWARDS

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

Παρουσιαστής της βραδιάς ήταν ο Σωτήρης 
Παπαδόπουλος

Οι μεγάλοι νικητές στο τέλος της βράβευσής τους

Ο Τάσος Αναστασίου από την XM Group



39

Η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εκδοτικού Οίκου 
Δίας, Μαρία Κυριάκου, δήλωσε ότι στα Cyprus HR Awards οι εταιρεί-
ες είχαν τη μοναδική ευκαιρία να επιβραβεύσουν μέσω των HR τμημά-
των το ανθρώπινο δυναμικό τους, που αποτελεί ουσιαστικά τη μεγα-
λύτερη επένδυσή τους! Επιπλέον, επεσήμανε το αξιοκρατικό σύστημα 
στο οποίο βασίζεται η διαδικασία των βραβείων, καθώς και την άριστη 
συνεργασία με την Boussias Communications.

Ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Γενικός Διευθυντής Υπουργεί-
ου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Χρίστος Μα-
ληκκίδης, χαιρέτισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία λέγοντας ότι τα 
επόμενα χρόνια θα αποτελέσει θεσμό στην επιχειρηματική κοινότητα 
της Κύπρου! Τα συγκεκριμένα βραβεία δίνουν κίνητρο και σε άλλες 
επιχειρήσεις στην Κύπρο να ενισχύσουν τα τμήματα του HR με αντί-
στοιχες ενέργειες, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό τους, που είναι 
ουσιαστικά το βασικό μέσο για την τελική ανάπτυξη και επιτυχία των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Ο Αιμίλιος Μιχαήλ και η Νιόβη 
Παρισσινού

Η Σταύρια Τούνη και ο Χρίστος 
Ευσταθίου

Η Λίτσα Χαραλάμπους και 
η Μαρία Καραντώνη

Η Αναστασία Αργυρού 
και η Μαρία Κυριάκου

H Ελένη Δημοσθένους και
η Γεωργία Στυλιανίδου

Η Γεωργία Τσιτσά και
η Δέσποινα Παστού

Η Αιμίλη Ιακωβίδου και 
η Ανθή Μαραθεύτη

Η Μαρίνα Κουρουφέξη, ο Λούης 
Καστελαννή και η Γιώτα Ορφανίδου



40

Ο Κώστας Κρομμύδας, η Μέλανη Μιχαηλίδου, η Νάντια Παστελλίδου, η Κίκα Μπαμπούνα, 
η Έλενα Χρυσάνθου, η Όλγα Παούλη, η Δήμητρα Παναγή και ο Σωτήρης Κωνσταντίνου

Η Αθηνά Νεοφύτου, η Ελίνα Κυρατζή,
η Σαββίνα Χαραλάμπους και η Τζωρτζίνα 
Χριστοδούλου

Ο Παναγιώτης Θρασυβούλου, ο Ηρακλής Παρσαλής και
ο Πανίκος Παρμαξής

Η Μαρία Κυριάκου και ο Ανδρέας 
Νεοκλέους

Ο Πλούταρχος Πλουτάρχου, η Στέφανη Ευθυμίου, η Ερμίνα Χουλιώτη, η Μαρία Χατζηπαντελή, 
ο Τάσος Αναστασίου και η Μύρια Ονησίλλου.

Ο Νικόλας Τσαρδελής, η Γεωργία Ευριπίδου, η Άννα Μυλωνά,
ο Άντρεα Καλλής Παρπαρίνου και ο Γιώργος Χατζηχριστοφής
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Η Αθηνά Νεοφύτου, η Ελίνα Κυρατζή,
η Σαββίνα Χαραλάμπους και η Τζωρτζίνα 
Χριστοδούλου

Ο Παναγιώτης Θρασυβούλου, ο Ηρακλής Παρσαλής και
ο Πανίκος Παρμαξής

ΤΑ βρΑβΕίΑ ΚΑί Οί ΝίΚΗΤΕΣ

H Γιώτα Χαραλάμπους,
η Στέλλα Σολωμή, και η Νατάσα 
ίακωβίδου

Ο Πανίκος Ηρακλέους, η Στέλλα Αβραάμ, η Λoυίζα Φιλίππου, ο Γιώργος Λοΐζου, η Γεωργία 
Στυλιανίδου, η Χρυστάλλα Χριστοφίδου, ο Κώστας Αργυρίδης και ο Εύης Παπαπέρης 

Ενότητα 1. Learning & 
DeveLopment
excellence in Leadership 
Development (Πάνω από 100)
GOLD
Όμιλος C.A.Papaellinas | Excellence 
in Leadership Development
SILVER
Photos Photiades Breweries Ltd  | 
Internal Training Academy
BRONZE
LIDL Cyprus | Ανάπτυξη Διοικητικής 
Ομάδας Καταστήματος
effective Use of Coaching – 
mentoring (Πάνω από 100)
GOLD
Hermes Airports Ltd | Hermes Airports 
Coach-Like-Culture
SILVER
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δ.Ε. 
Λτδ (cdbbank)  | Επενδύοντας σε νο-
οτροπία coaching (coaching mindset)
BRONZE
Photos Photiades Breweries Ltd  | 
Leadership Coaching Programme
Best Youth employment initiative 
(Πάνω από 100)
SILVER
Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια 
Εταιρεία Λτδ | Ακαδημία Ταλέντων
BRONZE
Renaissance Securities Cyprus Limited  
| Renaissance Capital Star Academy
Best Change management 
Strategy / initiative (Πάνω από 
100)

GOLD
Hermes Airports Ltd  | Hermes 
Airports Transformation Journey
SILVER
Remedica | Remedica’s Change 
Champions
BRONZE
Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια 
Εταιρεία Λτδ | Πρόγραμμα Αλλαγής 
Κουλτούρας "Γέφυρα"
Best team Building program (Πάνω 
από 100)
BRONZE
Napa Plaza Hotel | Οργανωτική Και-
νοτομία ανάπτυξης της κεντρικής ομά-
δας του ξενοδοχείου Napa Plaza
BRONZE
KPMG Ltd | New Manager 
Milestone Event

Ενότητα 2. reSoUrCing & 
DiverSitY
Best Workplace Diversity Strategy 
(Πάνω από 100)
SILVER
Cybarco Contracting Ltd | Cybarco’s 
success through workplace diversity 
strategy
BRONZE
Four Seasons Hotel Cyprus | When 
Diversity is Power

Ενότητα 3. taLent & 
performanCe management
Best talent management Strategy 
& initiative (Πάνω από 100)

BRONZE
Χ.Α. Παπαελληνας Εμπορικη Λτδ | 
Υπεραγορές Αλφαμέγα
excellence in performance 
management Strategy / initiative 
(Πάνω από 100)
GOLD
Elias Neocleous & Co LLC | 
Building a High-Performance Culture
BRONZE
Pafilia Property Developers Ltd | 
Excellence in Performance 
Management Strategy/Initiative
Best employee engagement 
Strategy (Πάνω από 100)
BRONZE
The Landmark Nicosia | Koulla 
Kyriakou, Hr Manager, At The 
Landmark Nicosia City Hotel

Ενότητα 4. WorkpLaCe 
WeLL-Being
excellence in Workplace 
Well-being (Πάνω από 100)
GOLD
Hermes Airports Ltd | Hermes 
Airports Evexia: Being Well Program
SILVER
Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου | 
Well at Work Wellbeing Programme
BRONZE
CYTA | Προγράμματα που προά-
γουν την Ψυχοσωματική Υγεία και 
τη Συμφιλίωση Εργασίας και Οικο-
γένειας

BRONZE
Swissport Cyprus Ltd  |  
«Ευ Ζην Για Εσάς»

Ενότητα 5. innovative USe 
of teChnoLogY in hr
most innovative use of technology 
in hr (Πάνω από 100)
SILVER
Iron Mountain Cyprus Ltd | Ολοκλη-
ρωμένη ψηφιακή διαχείριση στο HR
BRONZE
Όμιλος C.A.Papaellinas | 
Most Innovative use of Technology 
in HR

Ενότητα 6. BeSt CSr 
initiative With empLoYeeS’ 
invoLvement
(Πάνω από 100)
GOLD
Τράπεζα Κύπρου Εθελοντική Δράση 
| Τράπεζας Κύπρου "στη Μάχη" ενά-
ντια στον Καρκίνο
SILVER
Remedica | Focusing on our 
Environment
BRONZE
XM | Mission Uganda: creating 
equal opportunities

Ενότητα 7. innovative hr 
ConSULting
innovative hr Consulting ( Έως 
100)
BRONZE
DanatCon HR Ltd | Innovative HR 
Consulting
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ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ EΒΔΟΜΑΔΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΙΓΜΑ, «ΓΑΛΑΤΕΙΑ», ΕΙΝΑΙ 

Η ΜΑΡΙΑΜ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ

ΜΑΡΙΑΜ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ

ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ EΒΔΟΜΑΔΕΣ 

To ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΣΕΖΟΝ 

Το βίντεο κλιπ έγινε σε κάποια παραλία
στα Περβόλια, όπου είδαμε το ζευγάρι
σε τρυφερές στιγμές.

Ο Κώστας Κακογιάννης παντρεύει το ζευγάρι

Γαλατεια
Καθημερινά

στις 19:15
στο ΣΙΓΜΑ
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ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ EΒΔΟΜΑΔΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΙΓΜΑ, «ΓΑΛΑΤΕΙΑ», ΕΙΝΑΙ 

Η ΜΑΡΙΑΜ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ

Οι δυο τους θα υποδύονται ένα ερωτευμένο 
ζευγάρι που δεν μπορεί να παντρευτεί, λόγω 
της διαφορετικής κοινωνικής τους τάξης. Η 

Μάριαμ είναι μια νεαρή που σπουδάζει στην Αθήνα 
και εκείνος ο δάσκαλός της, με τη μητέρα της να πο-
λεμάει αυτήν τη σχέση γιατί θέλει να την παντρέψει 
με έναν αντάξιό της. Η Μάριαμ, που είναι τρελά ερω-
τευμένη μαζί του, σε κάποιο από τα επεισόδια βλέπει 
όνειρο πως ζουν μαζί ευτυχισμένοι και πως ο έρωτάς 
τους καταλήγει στον γάμο. Τα πλάνα ντύνονται από 
το νέο τραγούδι που ετοίμασε ο Κώστας Κακογιάν-
νης για την αγαπημένη σειρά εποχής, με τίτλο «Χαρτα-
ετός», σε στίχους του Πάμπου Κουζάλη και το οποίο 
ερμηνεύει η Μάριαμ Βενιζέλου. Το βίντεο κλιπ έγινε σε 
κάποια παραλία στα Περβόλια και είδαμε το ζευγάρι 
σε τρυφερές στιγμές αλλά και τον Κώστα Κακογιάννη 
να τους παντρεύει. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ:ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Οι δυο τους θα υποδύονται ένα ερωτευμένο ζευγάρι, που δεν μπορεί 
να παντρευτεί λόγω της διαφορετικής κοινωνικής τους τάξης.

Το βίντεο κλιπ έγινε σε κάποια παραλία
στα Περβόλια, όπου είδαμε το ζευγάρι
σε τρυφερές στιγμές.

Ο Κώστας Κακογιάννης παντρεύει το ζευγάρι

Τo νέο τραγούδι ετοίμασε ο Κώστας Κακογιάννης με τίτλο 
«Χαρταετός» σε στίχους του Πάμπου Κουζάλη, το οποίο 
ερμηνεύει η Μάριαμ Βενιζέλου.
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Full Face Palette, Diego Dalla 
Palma, η πιο πρακτική παλέτα χρωμά-
των για σένα που θέλεις ένα ολοκλη-
ρωμένο μακιγιάζ, τέλειο για κάθε περί-
σταση. Περιλαμβάνει 6 διαφορετικούς 
χρωματισμούς όλα σε ένα, πούδρες 
για πρόσωπο και μάτια, με υψηλές 

επαγγελματικές αποδόσεις, ιδανικό τόσο για φωτοσκίαση 
προσώπου, διόρθωση στο σχήμα όσο και για ωραιοποίηση 
του δέρματος του προσώπου. 

ΑνΑζητώντΑς ένΑ
κΑινούργιο make up, 
βρηκΑμέ ολές τις νέές 
Αφιξέις ςτον κοςμο 
τού μέικ ΑΠ κΑι ςού τις 
έμΠιςτέύομΑςτέ γιΑ 
νΑ δημιούργέις κι έςύ 
τον Πιο τέλέιο κΑμβΑ 
ςτο ΠροςώΠο ςού. 

ΧρέιΑζέςΑι μιΑ ςκιΑ, ένΑ 
κρΑγιον, ένΑ ρούζ κι ένΑ 
κρΑγιον; Ποτέ ομώς, δέν 
έινΑι Αρκέτο το ένΑ Προ-
ιον ΑΠο κΑθέ έιδος… 
γι’ Αύτο έμΠλούτιζέις το 
νέςέςέρ μέ ΠέριςςοτέρΑ 
ΑΠο ένΑ ΧρώμΑτΑ 
κΑι θΑ έιςΑι ΠΑντΑ 
trendy κΑι stylish.

make me up 
now!

it’s all about 
colors

Intensive Skin Serum 
Foundation, Bobbi 
Brown, χάρη στη μοναδική 
του σύνθεση με εκχυλίσματα 
lychee, πράσινου μήλου και 
βοτάνων thm, που ενισχύεται 
από cordyceps και artemia, 
και υψηλό δείκτη spF40, χαρί-
ζει πάντα την τέλεια δόση λάμ-
ψης, ενυδάτωσης και uV προ-
στασία αντιγήρανσης.

Everlasting Youth Fluid 
Foundation, Clarins, αποκα-
θιστά τη νεανική ακτινοβολία της 
επιδερμίδας, άμεσα και μέρα με τη 
μέρα. έίναι εμπλουτισμένο με εκ-
χυλίσματα φυτών που ενισχύουν 
όμορφα την επιδερμίδα. ταιριάζει 
τέλεια σε κάθε τόνο δέρματος και 
θα το βρεις σε 12 αποχρώσεις.

Even Better Refresh™ 
Hydrating and Repairing 
Makeup, Clinique, το νέο 
foundation για ενυδάτωση και επα-
νόρθωση. έίναι ένα foundation υψη-
λής κάλυψης που προσφέρει ανά-
λαφρη ενυδάτωση, «γεμίζει» την επι-
δερμίδα, ενώ βελτιώνει ενεργά την 
απαλότητα, την υφή και τον τόνο για 
μια πιο νεανική όψη. έίναι ιδανικό για 
σένα που έχεις πολύ ξηρή, ξηρή έως 
μικτή επιδερμίδα.

the POREfessional, pore-
minimizing makeup, 
Benefit, καλύπτει στη στιγ-
μή τις ατέλειες και συσφίγγει 
τους πόρους. Έχει ελαφριά 
σύνθεση για διακριτική, προ-
σαρμόσιμη κάλυψη. θα σου 

χαρίζει στη στιγμή 
ματ όψη και περι-
ορίζει την υπερ-
βολική λιπαρότη-
τα της επιδερμί-
δας σου. θα το 
βρεις σε 5 απο-
χρώσεις.

PhotoReady 
Candid Antioxidant 
Concealer, Revlon, 
ένα κοκτέιλ εμπνευσμένο 
από την επιδερμίδα που 
διορθώνει τις ατέλειες 
κάτω από τα μάτια σου. 
έμπλουτισμένο με αντιο-
ξειδωτικά, αντι-ρυπαντικά 
και anti-blue light συστα-
τικά, μειώνει τα σημάδια 
γήρανσης και αποτρέπει 
τις καταστροφικές επιπτώ-
σεις της ρύπανσης.

Face & Body Glow, από τη νέα 
σειρά BackStage, Dior, το πολυ-
χρηστικό highlighter, όχι μόνον για 
το πρόσωπο, αλλά και για το σώμα. 
Αναμιγνύεις λίγες σταγόνες στο 
make up σου και σου χαρίζει τη μο-
ναδική του λάμψη. το χρησιμοποιείς 
μόνο του απευθείας στο κορμί σου, 
για να δώσει τη λάμψη του στους 
ώμους, στο ντεκολτέ ή ακόμη και 
στις γάμπες σου!

PhotoReady 
Candid Antioxidant 
Concealer, Revlon, 
ένα κοκτέιλ εμπνευσμένο 
από την επιδερμίδα που 
διορθώνει τις ατέλειες 
κάτω από τα μάτια σου. 
έμπλουτισμένο με αντιο
ξειδωτικά, αντι-ρυπαντικά 
και anti-blue light συστα
τικά, μειώνει τα σημάδια 
γήρανσης και αποτρέπει 
τις καταστροφικές επιπτώ
σεις της ρύπανσης.

 Άγριο Τριαντάφυλ-
λο Foundation, με 
SPF15, Korres, υγρό 
make-up μεγάλης διάρ-
κειας με ελαστική υφή 
που απλώνεται ομοιόμορ-
φα, «ενώνεται» με την 
επιδερμίδα χωρίς το ανε-
πιθύμητο build-up effect. 
Fresh no-make-up skin 
αποτέλεσμα που διαρκεί 
τουλάχιστον για 8 ώρες. 
Χαρίζει αψεγάδιαστη, τέ-
λεια εικόνα και φυσική 
λάμψη. θα το βρεις σε 
τέσσερις αποχρώσεις.
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BEAUTYshopping
Love Me Lipstick, 
MAC, κραγιόν 
με νέα σύνθεση 
εμπλουτισμένη με 
argan oil που χαρίζει 
έντονο χρώμα και 
ενυδάτωση που 
διαρκεί όλη μέρα. 
Θα σε σαγηνεύσει 
με την ανάλαφρη 
υφή και το μεταξένιο 
αποτέλεσμα. Μια 
κρεμώδης και 
ενυδατική σύνθεση που απλώνεται υπέροχα στα 
χείλη. Με την εξαιρετικά ανάλαφρη αίσθηση που 
προσφέρει και το απαλό satin τελείωμα, το Love 
MeLipstick σου επιστρέφει την αγάπη!

Χρειάζεσάι Μιά σκιά, ενά 
κράγιόν, ενά ρόυζ κι ενά 
κράγιόν; Πότε όΜωσ, δεν 
εινάι άρκετό τό ενά Πρό-
ϊόν άΠό κάΘε ειδόσ… 
γι’ άυτό εΜΠλόυτιζεισ τό 
νεσεσερ Με Περισσότερά 
άΠό ενά ΧρωΜάτά 
κάι Θά εισάι Πάντά 
trendy κάι styLish.

it’s aLL about 
coLors

MASCARA VOLUME 
EFFET FAUX CILS, 
Y.S.L. η νέα μάσκαρα 
που εκτός από τις έξι 
λατρεμένες αποχρώσεις 
–από τη γυαλιστερή 
μαύρη noir haute densité 
μέχρι τις πιο τολμηρές 
Fascinating Violet και bur-
gundy– και το θρυλικό της 
βουρτσάκι, διαθέτει πλέον 
και τις ιδανικές ιδιότητες 
περιποίησης.

5 Couleurs, Dior, δύο παλέτες 
σκιών από τη νέα συλλογή. Η Glorif-
eye (νο977) συνδυάζει το μπλε 
του ουρανού με έναν συνδυασμό 
γκρίζου, μοβ και μπρονζέ. Η παλέτα 
intensif-eye (νο517) παρουσιάζει 
μια πιο ζεστή αρμονία που παίζει με 
γήινους τόνους -ανθρακί, μπορντό, 
μπρονζέ- γύρω από μια θεαματικά 
κίτρινη απόχρωση.

LES 4 OMBRES, Chanel, δυο 
παλέτες σκιών ματιών από τη 
φθινοπωρινή συλλογή. Η παλέτα 
noir suprême, με πλούσιες 
καφέ αποχρώσεις και η παλέτα 
Modern Glamour, με τόνους 
αντίθετους και λαμπερούς, με 
το ψυχρό λευκό και το γκρίζο 
σατέν να αντιπαραβάλλονται με 
έντονο μαύρο ματ.

Άγριο τριαντάφυλλο Ρουζ, 
Κorres, λαμπερό ρουζ μεταξένιας 
υφής, εμπλουτισμένο με έλαιο Άγριο 
τριαντάφυλλο και βιταμίνη c, εκχύλισμα 
ροδιού και έλαιο καρύδας, που απλώνεται 
ομοιόμορφα στα μάγουλα, χαρίζοντας 
φωτεινό χρώμα και ένα φυσικό λαμπερό 
τελείωμα, μία λάμψη υγείας! όι έξι 
ζωηρές αποχρώσεις αναδεικνύουν εξίσου 
ένα bare, φυσικό μακιγιάζ, αλλά και το 
έντονο dramaticlook!

They're Real! 
Double The Lip, Be-
befit, απίστευτα σέξι 
κραγιόν και μολύβι 
χειλιών, με διάρκεια 
8 ωρών. Χάρη στην 
ειδική μύτη του δίνει 
σχήμα στο περίγραμμα 
των χειλιών σου και 
τα κάνει πιο σαρκώδη, 
αλλά και χρώμα που 
τους χαρίζει όγκο και 
σχήμα. άυτό το ημι-ματ 
κραγιόν θα το βρεις σε 
ουδέτερες και ανοιχτές 
αποχρώσεις.

Lip Perfecting 
Balm, Clarins, 
σε πιο έντονες 
αποχρώσεις που 
θα φωτίσουν 
τη μέρα σου. 
άκαταμάχητα 
έντονες 
αποχρώσεις για 
ακαταμάχητα 
και έτοιμα για 
φίλημα χείλη.

Geisha Matt Liquid 
Lipstick, Diego dalla 
Palma, νέο ματ υγρό 
κραγιόν, από τη νέα 
φθινοπωρινή κολεξιόν. 
Θα το βρεις σε τέσσερις 
βελουδένιες αποχρώσεις.
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instagram:mariannahadjimina

insta-tip

46

Mix &Match
Το casual denim συνυπάρχει με λάμπερά 
υφάσμάΤά σε mix&match συνολά.

Ένα ζευγάρι εντυπωσιακά 
σκουλαρίκία θα προσθέσει 
λάμψη και στυλ στο σύνολό σου! 

(ACCESSORIZE).

A
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Το casual denim συνυπάρχει με λάμπερά 
 σε mix&match συνολά.

Φόρεμα, 
MANGO.

Κολιέ, 
ACCESSORIZE.

Jeans,
PIAZZA ITALIA.

Τοπ €17.99, 
STRADIVARIUS.

Γόβα, 
ALDO.

Τσάντα, 
CARPISA.

Denim jacket, 
TERRANOVA.

Τοπ €49.95, 
ZARA.

Φούστα, 
STRADIVARIUS.
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ΟυράνιΟ τΟξΟ
ΧάρΟυμενά Χρώμάτά ΟμΟρφάινΟυν 
τις πιΟ μΟυντες μερες.

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
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shoppingshopping

Blazer,
PIAZZA ITALIA.

Φούστα,
PIAZZA ITALIA.

Knitted top €15, 
MARKS&SPENCER.

Γόβα €22.99, 
STRADIVARIUS.

Παντελόνι €35, 
MARKS&SPENCER.

Τσάντα, 
CARPISA.

Head band, 
ACCESSORIZE.

Blazer €59.95, 
ZARA.

Γυαλιά οράσεως Izipizi, 
COLLECTIVE.

Hair clips, 
ACCESSORIZE.
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It’s not just 
about the gym
Σύνολα εμπνεύΣμενα απο το gym look,
πού φοριούνται ομωΣ καθολη τη διαρκεια τηΣ μεραΣ.λη τη διαρκεια τηΣ μεραΣ.

Φούτερ Superdry €72, 
DEBENHAMS.

Φούστα €29.99, 
PRINGLE OF 
SCOTLAND

x H&M.

Τσάντα,
ZARA.

Σκούφος Superdry €27,
DEBENHAMS.

Παλτό, 
TOMMY HILFIGER.

 T-shirt €14.99,
PRINGLE OF SCOTLAND

x H&M.

Μποτάκι,
LIU JO.

Μπλούζα, 
FALCONERI.

Παντελόνι, 
FALCONERI.

Κάλτσες,
PIAZZA ITALIA.Μποτάκι,

LIU JO.
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ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΣΥΝΘΕΤΩΝ

«ΔΡΟΜΟΙ ΝΙΚΟΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ»
Συναυλίες μουσικής δωματίου με έργα 

σύγχρονων Κυπρίων συνθετών με τον τίτλο 
«Δρόμοι Νικόλα Οικονόμου» διοργανώνονται 
στο πλαίσιο προβολής της κλασικής μουσικής 

και ανάδειξης του έργου των Κυπρίων συνθετών, 
οι οποίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη 

του πιανίστα, συνθέτη Νικόλα Οικονόμου. 
Οι συναυλίες θα διεξαχθούν την Τρίτη 26 

Νοεμβρίου στο Θέατρο Ριάλτο, την Πέμπτη 
28 Νοεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς, την 
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στο Δημοτικό 

θέατρο Λάρνακας και την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 
στο Τεχνόπολις 20 στην Πάφο.

DRIVE SAFE APP
ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

To Drive Safe App παρουσιάζει την Έκθεση Ιστορικών και Κλα-
σικών Οχημάτων Classic Journeys σήμερα Κυριακή 10 Νοεμ-
βρίου από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 4:00 το απόγευμα 

στο The Mall of Cyprus. 150 κλασικά οχήματα σε τέσσερις ξεχωρι-
στές πορείες από όλη την Κύπρο δημιουργούν μια μοναδική Έκθε-
ση Ιστορικών και Κλασικών Οχημάτων. Στον χώρο θα υπάρχει Live 
Link από το Ράδιο Πρώτο και δραστηριότητες για τα παιδιά. Την εκ-
δήλωση διοργανώνει η Ομοσπονδία Κλασικού Αυτοκινήτου Κύπρου 
(ΟΚΑΚ) σε συνεργασία και με τις επτά Λέσχες Κλασικών Οχημάτων 
Κύπρου (Mercedes-Benz Club Cyprus, ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ, ΛΕΠΑΛ, ΦΙ-

ΠΑΚ, Cyprus Classic Car Touring Club, 
ΣΙΠΑΚ, Όμιλος Κλασικών Οχημάτων 
Πάφου), καθώς και άλλες ομάδες που 
ασχολούνται με κλασικά οχήματα (το 
Μουσείο Ιστορικής Μοτοσυκλέτας Κύ-
πρου, Larnaca & Famagusta Classic Cars, το Cyprus Mini Club, FIAT 
500, τα Muscle Cars Cyprus και το Cyprus Classic Cars), στο πλαίσιο 
της φιλοξενίας για πρώτη φόρα στην Κύπρο της Παγκόσμιας Γενικής 
Συνέλευσης Κλασικών Οχημάτων της FIVA. Χορηγός Επικοινωνίας: 
City.com.cy 

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«ΤΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ» - ΜΕΧΡΙ 
19/11/2019
Ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό 
γεγονός έρχεται στο ξενο-
δοχείο Almyra με τον τίτλο «Τα Kατώφλια της Zωής». Πρόκειται για μία 
έκθεση έργων τέχνης με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Τα έργα που προέκυ-
ψαν θα εκτεθούν στο ξενοδοχείο Αλμύρα και θα είναι προς πώληση. Το 
50% από τα χρήματα τα οποία θα συγκεντρωθούν θα δοθεί στο Κατα-
φύγιο Μάθησης (unhcr.org/cy), ένα σχολείο στήριξης παιδιών προσφύ-
γων, το οποίο δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της ΜΚΟ Caritas στην 
Πάφο και στηρίζει συνανθρώπους μας, οι οποίοι είναι αιτητές ασύλου 
και στερούνται το βασικό προνόμιο της διάβασης μιας πόρτας, ενός κα-
τωφλιού που οδηγεί σε έναν οικείο, φιλόξενο χώρο. 

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

«ΔΟΚΤΩΡ ΓΚΛΑΣ»
ΜΟΝΟ ΕΞΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ

Πρεμιέρα θα πραγματοποιήσει την Πα-
ρασκευή 15 Νοεμβρίου στις 20:30 στο 
Θέατρο Δέντρο στην Παλλουριώτισσα 
η παράσταση «Δόκτωρ Γκλας» με πρω-
ταγωνιστή τον Παναγιώτη Μπουγιούρη. 
Τ Παραστάσεις θα δοθούν την Κυριακή 
17 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Θέατρο 
Δέντρο και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου. 
Προπώληση εισιτηρίων στα Tickethour.
com.cy και στα καταστήματα ACS 
Couriers. Artnaldas Concept Experience 
(οδός Αρνάλδας, πάροδος Λεωφ. Μα-
καρίου Γ’). Τηλ.: 22-350355

«ΟΙΚΕΙΟ ΚΤΗΝΟΣ»
ΜΕΧΡΙ 23/11/2019
Την έκθεση με τον τίτλο «Οικείο 
κτήνος» παρουσιάζει στην γκαλε-
ρί Αποκάλυψη ο Αντρέας Παρα-
σκευά. Ο καλλιτέχνης μέσα από το έργο του κλείνει με ευαισθησία 
το κεφάλι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και οι κά-
τοικοί του. Προβλήματα όπως η βία κατά των ζώων, η εκμετάλλευσή 
τους από τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και η αγκαλιά που οφείλουμε 
να προσφέρουμε όλοι εμείς απέναντι στους συγκάτοικούς μας στο 
πλανητικό αυτό χωριό που ζούμε, που δεν είναι άλλο από τη γη. Ο 
Παρασκευάς δεν είναι ο καλλιτέχνης που εκθέτει χωρίς ουσιαστικό 
λόγο. Το έργο αυτού του καλλιτέχνη έχει βαθιά νοήματα, προβλη-
ματισμούς και θέτει ερωτήματα στο κοινωνικό δεδομένο. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22300000.

ΜΙΑ ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Πρεμιέρα της ξεκαρδιστικής μαύρης κωμωδίας 
με τον τίτλο «Βαφ’ τα Μαύρα» θα πραγματοποι-
ηθεί την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στο Θέα-
τρο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Λευκωσίας με τακτικές παραστά-
σεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 
20:30 μ.μ. μέχρι τον Φλεβάρη. Πρόκειται για την 
ξεκαρδιστική μαύρη κωμωδία του πετυχημένου 
συγγραφικού διδύμου Παπαθανασίου – Ρέππα, 
που σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Αθήνα και 
παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο με 
αγαπημένους Κύπριους ηθοποιούς στους πρωτα-
γωνιστικούς ρόλους. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει 
ο Κώστας Καζάκας, ενώ την προσαρμογή στα κυ-
πριακά υπογράφει η Μαρίνα Φραγκεσκίδου. Τηλε-
φωνικές κρατήσεις στο 70009093 και ηλεκτρονι-
κές στο getyourtickets.eu/event/vafta-mavra

«ΒAΦ’ ΤΑ ΜΑΥΡΑ… 
ΑΛΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ»
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Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ 
Το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ο Όμι-
λος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονι-
σμό της Κοινωνίας διοργανώνει την Τρίτη 
12 Νοεμβρίου, στις 19:15, στη Δημοσιο-
γραφική Εστία στη Λευκωσία εκδήλωση με 
τον τίτλο «Για το επίπεδο του δημοσιογρα-
φικού λόγου στον τόπο μας». Η εκδήλωση 
διοργανώνεται με αφορμή την κυκλοφορία 
από τις εκδόσεις Ηλία Επιφανίου του εγχει-
ριδίου του Γιώργου Παυλίδη «Δημοσιογρα-
φικός λόγος και τεχνικές δημοσιογραφικής 
γραφής». Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.pavlidesgeorge.com

«ΒΙΡΤΟΥΟΖΟΙ ΤΟΥ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η διάσημη ορχήστρα «Οι Βιρτουόζοι του 
Ακορντεόν» από την Αγία Πετρούπολη έρχεται 
στην Κύπρο και συγκεκριμένα αύριο Δευτέρα 
11 Νοεμβρίου στις 20:30 στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Στροβόλου με τη συνεργασία του Δήμου 
Στροβόλου και την Τρίτη 12 Νοεμβρίου στις 
20:30 στο Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού. Η δι-
άσημη ορχήστρα «Οι Βιρτουόζοι του Ακορντε-
όν» από την Αγία Πετρούπολη θεωρείται μία 
από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου. Οι 
βιρτουόζοι σολίστες της αποτελούν ένα μουσι-
κό πυροτέχνημα στον κόσμο της κλασικής, της 
παραδοσιακής, αλλά και της ροκ μουσικής. Για 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 22313010.

Best of the RestDRIVE SAFE APP
ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Μια μοναδική έκθεση χειροποίητων κατασκευών θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Νοεμβρίου από τις 
11:00 μέχρι και τις 21:00 στο ξενοδοχείο Semeli 
στη Λευκωσία. Στις εκθέσεις θα συμμετέχουν πέραν 
των 50 εκθετών από την Κύπρο, και άλλες χώρες, οι 
οποίοι ενώνουν το ταλέντο τους και την αγάπη τους για 
δημιουργία. Οι εκθέσεις Νοεμβρίου είναι αφιερωμένες 
στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων 
Παιδοογκολογικής Μονάδας και στον Αντιρευματικό 
Σύνδεσμο. Είσοδος ελεύθερη. Για περισσότερες 
πληροφορίες, Ξ. Σωτηρίου τηλ. 99477708.

«Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ»

Το αριστουργηματικό έργο του Κάρλο Γκολντό-
νι ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά 
στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ, Αίθουσα Εύης 
Γαβριηλίδης, στη Λευκωσία το Σάββατο 16 
Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο 
στις 20:30 και Κυριακή στις 18:00. Πρόκειται 
για την αριστουργηματική «Τριλογία του παρα-
θερισμού», όπου ο Κάρλο Γκολντόνι σατιρίζει, 
με πικρό χιούμορ και περιπαικτική διάθεση, τα 
πάθη της ανθρώπινης φύσης, τη σπατάλη, την 
επιδειξιομανία, την υπερβολή, την αλαζονεία και 
τον εγωκεντρισμό. Τιμές εισιτηρίων: €12 / €6. 
Για πληροφορίες και εισιτήρια Ταμείο Θεάτρου 
ΘΟΚ 77772717, www.thoc.org.cy  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΘΟΚ

Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ 
ΛΕΥΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΕΥΑ ΓΚΑΡΘΙΑ ΣΑΕΝΘ 
ΝΤΕ ΟΥΡΤΟΥΡΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ένα καθηλωτικό, σκοτει-
νό θρίλερ, όπου θρύλοι, 
αρχαιολογία και οικογενειακά μυ-
στικά συνθέτουν ένα πυκνό μυστή-
ριο. Κι όπου ο μεγαλύτερος πρω-
ταγωνιστής είναι η ίδια η Βιτόρια, η 
γοητευτική πρωτεύουσα της Χώρας 
των Βάσκων.

ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΜΙΤΦΟΡΝΤ: 
ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ, 
ΝΕΟΣ ΚΑΙ 
ΝΕΚΡΟΣ
JESSICA FELLOWES
EKΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Αγγλία, 1920. Γνωρίστε τους πολ-
λά υποσχόμενους νεαρούς της 
καλής κοινωνίας, τους ταραχοποι-
ούς και κυνηγούς της ηδονής. Κάθε 
χρόνο επιδίδονται σε κυνήγι θησαυ-
ρού που αποτελεί το μήλον της Έρι-
δος για τον Τύπο της εποχής. Ένα 
τέτοιο λοιπόν κυνήγι θησαυρού λαμ-
βάνει χώρα στα δέκατα όγδοα γε-
νέθλια της Πάμελα Μίτφορντ, μόνο 
που καταλήγει σε τραγωδία.

Books Etc

  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΔΕΣ

PIANO QUARTET
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ MUSICAL BRIDGES
Τέσσερις πιανίστριες, οκτώ χέρια και ένα πιά-
νο 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. Το μουσικό 
σύνολο θα ταξιδέψει στο Μαρκίδειο Θέατρο 
στην Πάφο σήμερα Κυριακή, 10 Νοεμβρίου, 
και στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία την Πα-
ρασκευή, 15 Νοεμβρίου. Όλες οι συναυλίες 
ξεκινούν στις 20:30. Πληροφορίες και εισιτή-
ρια: 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

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Την Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου 2019, στις 9 το 
πρωί, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού σε συνεργα-
σία με τη Cyprus Sightseeing και το Πολυδύ-
ναμο Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών 
«Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» διοργανώνουν 
Αγώνα Δρόμου Αϊ-Βασίληδων. Το γνωστό ως 
«Santa’s Race» πραγματοποιείται σε πολλές χώ-
ρες του εξωτερικού και προσελκύει χιλιάδες κό-
σμου με στολές Αϊ-Βασίλη για να τρέξουν ή να 

περπατήσουν. Η διαδρομή 
5 χιλιομέτρων κατά μήκος 
του παραλιακού δρόμου, με 
έναρξη και λήξη στην Επί-
χωση Λεμεσού, είναι φιλική 
για όλες τις ηλικίες και ικα-
νότητες. Το «Santa’s Race» 
πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη του Δήμου Λε-
μεσού και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμε-
σού. Για εγγραφές www.cyprus-sightseeing.com



συνταγεσ

ΕκτΕλΕση
Πλένουμε και κόβουμε τα μανιτάρια σε 
λεπτές φέτες. Κόβουμε και το μπέικον σε 
φέτες και τρίβουμε την παρμεζάνα. Βάζουμε 
μία κατσαρόλα με νερό να βράσει. Μόλις 
ζεσταθεί ρίχνουμε αλάτι και τον μισό ΚΡΟΚΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ. Όταν αρχίσει να βράζει, ρίχνουμε 
και τα μακαρόνια. Σε μία άλλη κατσαρόλα 
ρίχνουμε τη μαργαρίνη. Μόλις ζεσταθεί ρίχνουμε 
το μπέικον και τα μανιτάρια. Τα τσιγαρίζουμε για 
1-2 λεπτά και προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, 
την παρμεζάνα, τον υπόλοιπο ΚΡΟΚΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ και αλατοπίπερο. Όταν είναι έτοιμα 
τα μακαρόνια, τα σουρώνουμε και τα ρίχνουμε 
στην άλλη κατσαρόλα. Τα ανακατεύουμε καλά 
και τα σερβίρουμε ζεστά με παρμεζάνα.

ΛΙΓΚΟΥΙΝΙ ΜΕ ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Υλικά
•  1 πακέτο μακαρόνια λιγκουίνι
• 250 ml κρέμα γάλακτος
• 6-7 μανιτάρια
• 10 φέτες μπέικον
• 1 κ.σ. μαργαρίνη
• 100 γραμ. παρμεζάνα
• 1 κ.γ. ΚΡΟΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
• 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

TΖωρΤΖιΑ ΠΑνΑγη

Γιατι «παΓωσαν» το πολυσυζητημένο 
ριαλιτι;
Το ριάλιτι Αγρότης μόνος Ψάχνει «πάγωσε», μιας και ο 
ερχομός του Big Brother αποτέλεσε τη βασική αιτία στη 
διοίκηση του ΣΚΑι Ελλάδος, το οποίο έχει στρατηγική 
συνεργασία με την τηλεόραση ΣιγμΑ, να το αφήσει στην 
άκρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ριάλιτι θα προβληθεί 
τη νέα τηλεοπτική σεζόν. 

ΑγρΟΤηΣ μΟνΟΣ ΨΑχνΕι

αποκαλυψη βομβα. Θα τη δουμέ στο Big 
Brother;
Με εντατικούς ρυθμούς προχωράει η άφιξη του Big Brother στην τηλε-
όραση ΣΙΓΜΑ και ήδη εκατοντάδες αιτήσεις από την Κύπρο έφθασαν 
στα γραφεία της παραγωγής. Ανάμεσα σε αυτές και μια αίτηση της 
Κύπριας παρουσιάστριας Τζώρτζιας Παναγή, η οποία μάλιστα συνα-
ντήθηκε και με διευθυντικό στέλεχος της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ, όπου 
συζήτησαν περισσότερες λεπτομέρειες. Τα υπόλοιπα κρατήθηκαν ως 
επτασφράγιστο μυστικό και αναμένουμε τις νέες πληροφορίες. Το Big 
Brother αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο.

τα σκαλιά της εκκλησίας αναμένε-
ται να ανέβουν στις 28 δεκεμβρί-
ου ο πιέρος σωτηρίου και η μαρία 
κορτζιά και το ζευγάρι άρχισε να 
μοιράζει στο συγγενικό και φιλικό 
του περιβάλλον τα προσκλητήριά 
του. πρόκειται για μία κομψή και 
λευκή πρόσκληση με χρυσές 
λεπτομέρειες, το οποίο δίνεται σε 
μακρόστενο χρυσό, επίσης, κουτί. 
το μυστήριο του γάμου τους θα 
τελεστεί στον ιερό ναό αγίου 
ιγνατίου στη λεμεσό το σάββατο 
28 δεκεμβρίου.

αρχισαν να 
μοιραζουν 

προσκλητηρια 
Για τον Γαμο 

τουσ

ΠιΕρΟΣ ΣωΤηριΟΥ - 
μΑριΑ ΚΟρΤΖιΑ
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BIG BROTHER

Mάχη γιά την κάρέκλά του 
πάρουσιάστη
Το ριάλιτι του ΣΚΑΙ, που θα δούμε μέσα από την 
τηλεόραση ΣΙΓΜΑ, είναι γεγονός. 
Το Big Brother έρχεται στις οθόνες μας τον 
Ιανουάριο και όπως άρχισε να διαρρέει το «σπί-
τι» του «Big Brother» θα βρίσκεται στην Πολω-
νία, όπου υπάρχουν έτοιμες εγκαταστάσεις και 
όλος ο τεχνολογικός εξοπλισμός που απαιτείται 
για την 24ωρη παρακολούθηση των παικτών. Η 
μάχη για την παρουσίαση είναι μεγάλη και 
εκτός από τον Γιώργο Λιάγκα, στο παιχνίδι μπή-
κε ο Σάκης Τανιμανίδης και η Τατιάνα Στεφανί-
δου.

ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

ΤΟ ΑΤΥχηΜΑ Με Τη ΜηχΑνη 
ΠΟΥ ΤΡΟΜΑξε Την εγκΥΟ 
ΣΥζΥγΟ ΤΟΥ
Το μεσημέρι περασμένης Παρασκευής ήταν 
εφιαλτικό για τον Σάββα Πούμπουρα. Ο 
παρουσιαστής οδηγώντας τη μηχανή του 
συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. 
Μη μπορώντας να αντιδράσει, ο Σάββας 
Πούμπουρας έπεσε στον δρόμο, χωρίς ευτυ-
χώς να χτυπήσει σοβαρά, αφού φορούσε 
κράνος και ειδικό μπουφάν, αλλά τραυματί-
στηκε ελαφρώς στα χέρια και στο πόδι.

κΡΙΣΤη ΑγΑΠΙΟΥ

πάντρέψέ συγκινημένη την 
άδέρφη τησ
Η Κρίστη Αγαπίου, ιδιαίτερα συγκινημένη, είδε 
την αδερφή της να ανεβαίνει τα σκαλιά της 
εκκλησίας στη Λεμεσό! Η πολυαγαπημένη της 
αδερφή, Laura-Elizabeth Αγαπίου, πέρασε την 
ομορφότερη στιγμή της ζωής της πλάι στον 
μεγάλο της έρωτα Αντρέα Φυλακούδια και 
είδαμε όμορφες εικόνες στα social media.

εΙνΑΙ ξΑνΑ εΡωΤεΥΜενΟΣ Με Την ΠΡωην ΤΟΥ
Ο Αντρέας γεωργίου είναι και πάλι ερωτευμένος, αφού κατάφερε 
να κάνει δική του τη γυναίκα που του κάνει την καρδιά να χτυπάει 
δυνατά. Ο λόγος για την πρώην σύντροφό του, κύπρια make up 
artist, Σιμόνη χριστοδούλου. Ο κύπριος ηθοποιός και σεναριογρά-
φος μετά τον χωρισμό τους τη διεκδίκησε και ο έρωτάς τους φού-
ντωσε ξανά και είναι και πάλι ζευγάρι. Μάλιστα ο Αντρέας γεωργί-
ου ανάρτησε ένα insta story που τον δείχνει σε μια τρυφερή πόζα 
με την αγαπημένη του γράφοντας της για τα γενέθλιά της «Mu 
sunshine», ενώ λίγα 24ωρα πριν πόζαραν ερωτευμένοι σε ρυθ-
μούς Halloween. 

ΑνΤΡεΑΣ γεωΡγΙΟΥ 

ΔΟΥκΙΣΣΑ νΟΜΙκΟΥ

εξΟλΟθΡεΥΣε ΤΙΣ ΑνΤΙΠΑλΟΥΣ ΤηΣ κΑΙ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑζεΙ ΤΟ My Style RockS;

η μάχη για τη θέση της παρουσιάστριας του My Style Rocks κορυφώ-
νεται και όπως όλα δείχνουν, η Δούκισσα νομικού εξολόθρευσε τις 
αντιπάλους της, κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ευαγγελία Αραβανή, 
και θα είναι η νέα παρουσιάστρια. Σύμφωνα με όσα ακούγονται, οι 
δύο πλευρές συμφώνησαν προφορικά και περιμένουν την υπογραφή 
συμβολαίων.
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Jameson Caskmates IPa
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΕΙΡΑΣ
Η έκδοση του Jameson Caskmates IPA 
έφθασε και στην Κύπρο, ενισχύοντας 
περαιτέρω την καινοτόμο σειρά των whisky 
Jameson Caskmates, που είναι παλαιωμένα 
σε βαρέλια με καρυκεύματα μπύρας. Με 
την ευκαιρία αυτή η εταιρεία προσκάλεσε 
εκλεκτούς φίλους και συνεργάτες στο 
Roots N’ Stones στη Λευκωσία.

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

Ο Μάριος Σταυρινίδης και 
ο Λευτέρης Καϊμακλιώτης

Η Γεωργία 
Ευαγόρου

Ο Ανδρέας Λυσάνδρου, η Μόσχω Λυσάνδρου,
η Λίνα Κυριακίδου και ο Τάσος Κυριακίδης

Ο Κούλλης Κυριάκου και
ο Κωνσταντίνος Μερκούρης

Η Ειρήνη Καραντώνη Ο Νικόλας Μόσχος και ο Θεράπων 
Καμηλάρης

Ο Νικόλας 
Ιωαννίδης

Ο Ηλίας Χαλδούπης, ο Γιώργος 
Βεσαρίτης και ο Βάκης Σταυρή

Ο Hovig 
Demirjian

Η Ελένη και η Χριστίνα 
Κωνσταντίνου

Ο Μιχάλης Ιωάννου, ο Δημήτρης Φωτιάδης και 
ο Παναγιώτης Κόμπος

Ο Μάριος Σταυρινίδης και Ο Μάριος Σταυρινίδης και 
ο Λευτέρης Καϊμακλιώτης

Ο Ανδρέας Λυσάνδρου, η Μόσχω Λυσάνδρου,Ο Ανδρέας Λυσάνδρου, η Μόσχω Λυσάνδρου,
η Λίνα Κυριακίδου και ο Τάσος Κυριακίδηςη Λίνα Κυριακίδου και ο Τάσος Κυριακίδης

Η Δέσποινα 
Ευσταθίου



ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
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ΠΡΕΜΙΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ 
«ΠΑΥΣΗ»
Με τη σκηνοθετική υπογραφή της 
Τώνιας Μισιαλή, η ταινία μεγάλου 
μήκους με τίτλο «Παύση» έκανε την 
πρεμιέρα της στον κινηματογράφο 
Πάνθεον. Στην πρεμιέρα παρευρέθη-
σαν άνθρωποι των Τεχνών, των Media 
αλλά και κυβερνητικοί αξιωματούχοι

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

Ο Κούλλης Κυριάκου και
ο Κωνσταντίνος Μερκούρης

Ο Νικόλας Μόσχος και ο Θεράπων 
Καμηλάρης

Η Πόπη Αβραάμ και
ο Αντρέας Βασιλείου

Η Τώνια Μισιαλή και
η Μόνικα Παπαέλληνα

Η Αντρούλλα Βασιλείου 
και η Τώνια Μισιαλή

Η Έλενα
Χριστοδουλίδου

Η Μάρα Κυριακαράκου, η Μαρία Μιτσή και
η Άντρεα Φωτίου

Οι συντελεστές και οι ηθοποιοί της ταινίας

Η Αλεξία Σακαδάκη και ο Χαράλαμπος 
Θεοπέμπτου

Ο Γιάννης Κόκκινος και ο Διομήδης 
Νικήτας

Η Στέλα Φυρογένη και ο Θανάσης 
Δρακόπουλος

Ο Αντρέας Τραχωνίτης και η Στέλα 
Φυρογένη

Ο Αντρέας Γιόρτσιος και η Αλεξία 
Μουταφίδου



58

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

SALON DE LA BEAUCHARME
XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΠΑΡΤΙ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
25 ΧΡΟΝΩΝ
Το ινστιτούτο ομορφιάς σε συνεργασία 
με την ομάδα της elemis πραγματοποίη-
σε με επιτυχία Χριστουγεννιάτικο πάρτι, 
όπου οι παρευρισκόμενοι μέσα σε 
γιορτινή ατμόσφαιρα απόλαυσαν χαλα-
ρωτικές υπηρεσίες και ενημερώθηκαν 
για αποτελεσματικές καινοτόμες λύσεις 
περιποίησης & υγείας του δέρματος.

Οι εκλεκτοί καλεσμένοι μαζί με την ιδιοκτήτρια 

Η Κατερίνα Ελευθερίου 
και η Κούλα Κοντίδη

Η Ελένη Αντωνίου και
η Λευκή Γεωργίου

Η Χριστίνα Ρώση και
η Κάτια Γιασουμή

Η Δήμητρα 
Τριανταφυλλίδου

Η Ιωάννα Παναγιώτου, η Άντρη Παναγή και
η Γιώτα Χριστοφή

Η Γιώτα 
Μαντή

H Άντρη και ο Τόμης Παναγή
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CΟLORS CAFE 
ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Την πιο γλυκιά Εβδομάδα του χρό-
νου, αφιερωμένη στη σοκολάτα, 
υποδέχεται το Colors Café, του 
ξενοδοχείου Four Seasons, από τις 
15 έως τις 24 Νοεμβρίου 2019. 
Στον γλυκό πειρασμό της σοκολά-
τας ενέδωσαν πρώτοι οι εκπρόσω-
ποι των ΜΜΕ και έμπειροι γευσι-
γνώστες, σ' ένα πρωτότυπο πάρτι 
που διοργάνωσε το Colors Café.

Η Χριστίνα Ρώση και
η Κάτια Γιασουμή

Ο Δημήτρης Χατζηγιάννης, η Φλωρεντία Κυθραιώτου 
και ο Μαρίνος Σιαξατές

Η Μαρίνα Αβραάμ και ο Κλεάνθης Κλεάνθους

Η Γαβριέλλα Ζάρτηλα, η Ελπίδα Ιακωβίδου και
η Γιώτα Δαμιανού

Η Γιώτα Μάλας Ο Ανδρέας Κάτσιης και
η Θεώνη Παναγή

Στιγμιότυπο από το μω-
σαϊκό γεύσεων, αφού 
οι παρευρισκόμενοι πει-
ραματίστηκαν γευστικά, 
φτιάχνοντας τη δική τους 
σοκολατένια λιχουδιά, 
αναμειγνύοντας μαύρη, 
γάλακτος ή ruby σοκολά-
τα με άλλα υπέροχα υλικά

Η Τζοάννα Χαρίτου και
η Κλαίρη Σκουφίδου

Η Ιωάννα Παναγιώτου, η Άντρη Παναγή και
η Γιώτα Χριστοφή
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ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ 
Ζ. ΠΙΕΡΙΔΗ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο 
Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας 
εκδήλωση, κατά την οποία τιμήθηκε ο 
Δημήτρης Ζ. Πιερίδης με το Τιμητικό 
Μετάλλιο της Λευκωσίας για τα 25 
χρόνια συνεχούς και εποικοδομητικής 
συνεργασίας με τον Δήμο Λευκωσίας 
μέσω του NiMAC και τη συμβολή 
του στην πολιτιστική ζωή της Λευ-
κωσίας και του τόπου γενικότερα.

McDonalD’s™
ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Η εταιρεία McDonald’s™ ανακοίνωσε 
σε διάσκεψη Τύπου την έναρξη του 
McDonald’s Kids Football Programme, 
που ενθαρρύνει τα παιδιά να ασχοληθούν 
με τον αθλητισμό, επικεντρώνεται στην 
ποδοσφαιρική τους εκπαίδευση από 
επαγγελματίες προπονητές και συμβάλ-
λει στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύ-
ματος, πάντοτε με σωστή καθοδήγηση.

Ο Μάκης Νικολαΐδης, ο Γιάννης Τουμαζής, ο Δημήτρης Ζ. Πιερίδης,
ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο Πήτερ Αστζιάν και η Ευγενία Αστζιάν

Ο Πήτερ Αστζιάν και η Ελένη Λουκαΐδου
Η Δάφνη Προδρόμου, η Μυρτώ Φεραίου και
ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης

Η Mary Plant και ο Χαμπής 
Τσαγγάρης 

Ο Δημήτρης Ζ. Πιερίδης και
ο Συμεών Μάτσης

Ο Δημήτρης Ζ. Πιερίδης και ο Νίκος 
Τορναρίτης

O Σάββας Πηλακούτας, o Ανδρέας Κάτζιης, ο Σπυρίδων Λεοντάρης, o Claudio De 
Abreu και ο Παναγιώτης Γιάννου

Ο Χάρης Βούρας, ο Σταυρός Παρπούνας, ο Παναγιώτης 
Καρατζιάς και ο Σπύρος Λεοντάρης

Ο Αντρέας Μηλιώτης, ο Παναγιώτης Γιάννου, η Θάλεια 
Παναγή και ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Η Θάλεια Παναγή, η Κατερίνα 
Ανδρέου και η Ελένη 
Κολοκασίδη

Η Άντρη Καραντώνη
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KIVOTOS GOLDEN LADY OF 
THE YEAR AWARD 2019
ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ
Πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο 
Hilton Park στη Λευκωσία η τελετή 
για το 13ο βραβείο «Kivotos Golden 
Lady of the Year Award». Στην τελετή 
παρέστη και εκφώνησε χαιρετισμό 
ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρης Συλ-
λούρης και ο κ. Άντης Ναθαναήλ, 
διευθυντής του Κυπρο-Ρωσικού 
επιχειρηματικού συνδέσμου.

Ο Δημήτρης Ζ. Πιερίδης και
ο Συμεών Μάτσης

Η Θάλεια Παναγή, η Κατερίνα 
Ανδρέου και η Ελένη 
Κολοκασίδη

Ο Γιάννης Μιχαήλ και η Ελένη 
Πολυκάρπου Μιχαήλ

Η Άνδρια Ταλλή και η Νίνα 
Σιαμτάνη

Η Μαρία Παφίτη, η Μαρία 
Ιγνατίου-Σιακαλλή και 
η Janice Ruffle

Ο Δημήτρης Συλλούρης, ο Κωνσταντίνος Σιακαλλής και η Μαρία 
Ιγνατίου-Σιακαλλή

Η Κατερίνα Μηνά, ο Πέτρος 
Καρασρής και η Ελένη 
Παπαχριστοδούλου

O Mάριος Ανδρέου και 
η Μαρίζα Αναστασιάδη

Η Πηνελόπη και ο Φύτος 
Νεοφύτου Η Κίρα Χριστοφόρου και 

η Anfisa Chernyaeva
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

  ΚΕΝΤρο ΜαΣΤοΥ ΚΥΠροΥ

Ο Όμιλος C.A.PAPAELLINAS ανα-
κοινώνει μια πολύ σημαντική επι-
χειρηματική εξέλιξη, που αφορά 

τη συνεργασία του με τον κορυφαίο ιαπω-
νικό οίκο καλλυντικών Shiseido. Ο Όμιλος 
C.A.PAPAELLINAS ενισχύει ακόμη περισσό-
τερο τους δεσμούς με τον Όμιλο Shiseido, 

αναλαμβάνοντας την αποκλειστική διανο-
μή και της μάρκας καλλυντικών SHISEIDO 
στην κυπριακή αγορά. To αποτέλεσμα αυτό 
αντανακλά την πολύχρονη εμπειρία και εξει-
δίκευση του Ομίλου στον χώρο των καλ-
λυντικών ομορφιάς και περιποίησης. Ο 
Όμιλος C.A.PAPAELLINAS, ήδη διαθέτει 

στο χαρτοφυλάκιό του καταξιωμένα διε-
θνή brands που περιλαμβάνουν CHANEL, 
HERMES, SISLEY, LA PRAIRIE, D&G και 
BULGARI. 

ZοΤΤ ΜοΝΤΕ 
Τα ΕΠΙΔορΠΙα ΕΙΝαΙ αΠΛα… 
αΚαΤαΜαΧΗΤα!
Τα Zott Monte είναι τα νέα υπέροχα επιδόρ-
πια ψυγείου, που υπόσχονται να καταπλήξουν 
μικρούς και μεγάλους! Τα επιδόρπια ψυγείου 
Zott Monte λανσαρίστηκαν για πρώτη φορά 
στη Γερμανία το 1996, όπου παράγονται σε 
μιαν από της μεγαλύτερες εταιρείες γαλακτο-
κομικών στη Ευρώπη, και από τότε κατέκτησαν 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ σήμερα αποτε-
λούν το αγαπημένο επιδόρπιο των νέων σε πε-
ρισσότερες από 30 χώρες. Τα επιδόρπια κρέ-
μας Zott Monte είναι ο τέλειος συνδυασμός 
από φρέσκο γάλα και νόστιμη κρέμα σοκολά-
τας και φουντουκιού! Μπορείτε να τα βρείτε 
στα ψυγεία των υπεραγορών σε πρακτική συ-
σκευασία 4-pack για τους μικρούς μας φίλους, 
και σε Maxi μέγεθος 4-pack για αυτούς που 
δεν μπορούν να αντισταθούν στην υπέροχη 
γεύση και θέλουν πάντα περισσότερο!

ΚαΝοΥΜΕ ΚαΘΗΜΕρΙΝα
ΠραξΗ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜαΣ
γΙα ΕΝα ΚαΛΥΤΕρο αΥρΙο! 
Από 17 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλή-
σεως των αποθεμάτων με κάθε αγορά 
οποιασδήποτε συσκευασίας Favorina 
προσφέρουμε 0,10€ στον Αντικαρκινικό 
Σύνδεσμο Κύπρου. Με το ποσό που θα 
συγκεντρωθεί, θα στηρίξουμε το επισιτι-
στικό πρόγραμμα του Κέντρου Ανακου-
φιστικής Φροντίδας ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ. 
Η στήριξη στο Κέντρο Ανακουφιστικής 
Φροντίδας «Αροδαφνούσα» του Αντι-
καρκινικού Συνδέσμου για τη λειτουρ-
γία των κλινών της και για το επισιτιστικό 
της πρόγραμμα συνεχίζεται και φέτος 
και έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει 

όλους τους συναν-
θρώπους μας, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας, 
προσφέροντας την 
περίοδο των Χρι-
στουγέννων αγά-
πη και φροντίδα 
σε άτομα που το 
έχουν πραγματικά 
ανάγκη.

TANAK
ΠαγΚοΣΜΙοΣ ΠρΩΤαΘΛΗΤΗΣ 
WRC ΜΕ Το TOYOTA YARIS WRC

Ο οδηγός της TOYOTA GAZOO Racing 
World Rally Team Ott Tänak και ο συνο-
δηγός του Martin Järveoja έχουν γράψει 
ιστορία εξασφαλίζοντας τον πρώτο τίτ-
λο του πρωταθλήματος FIA World Rally 
Championship, καθώς τερματίζοντας στη 
δεύτερη θέση στο Rally de Espana κατέκτη-
σε και μαθηματικά τον τίτλο του παγκόσμι-
ου πρωταθλητή. Ο Tänak γίνεται ο τρίτος 
οδηγός που διεκδικεί το στέμμα του WRC 
από το 2004, ενώ μαζί με τον Järveoja εί-
ναι οι πρώτοι Εσθονοί που έχουν επιτύχει 
ποτέ αυτό το κατόρθωμα. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι είναι η πέμπτη φορά που ένας οδη-
γός της Toyota κερδίζει τον τίτλο των οδη-
γών του WRC και η πρώτη φορά μετά τον 
θρίαμβο του Didier Auriol το 1994.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ
Το Κέντρο Μαστού Κύπρου 
καθιερώνεται ως κέντρο εκπαί-
δευσης ιατρών στη στερεοτα-
κτική βιοψία μαστογραφικών 
ευρημάτων και ελάχιστα επεμ-
βατικών τεχνικών αφαίρεσης 
καλοήθων ογκιδίων στην Ανα-
τολική Ευρώπη και Μέση Ανα-
τολή. Ολοκληρώθηκε με από-
λυτη επιτυχία το πρώτο διεθνές 
διήμερο (21-22 Οκτωβρίου 

2019) εκπαιδευτικό σεμινάριο 
στερεοτακτικής βιοψίας μα-
στογραφικών ευρημάτων και 
ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών 
αφαίρεσης καλοήθων ογκιδί-
ων μαστού που διοργανώθηκε 
από το Κέντρο Μαστού Κύ-
πρου (ΚΜΚ). 

C.A.PAPAELLINAS
Ο OΜΙΛΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ SHISEIDO ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 CALL IT SPRING: Η ΔΙΕΘΝΗΣ αΛΥΣΙΔα ΥΠοΔΗΜαΤΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 100% VEGAN 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
Το Call It Spring, μέλος του ALDO 
Group και γνωστό ως ο 
απόλυτος προορισμός για 
μοντέρνα παπούτσια, τσά-
ντες και αξεσουάρ σε προσι-
τές τιμές, με ιδιαίτερη χαρά 
ανακοίνωσε πως ανήκει στη 
vegan οικογένεια, μιας και 
πλέον όλη η σειρά προϊό-
ντων του δεν συμπεριλαμβά-
νει κανένα συστατικό ζωικής 

προέλευσης. Στο πλαίσιο της δέσμευ-
σής του για ένα καλύτερο μέλλον 
(“create a better tomorrow, together”), 

το Call It Spring κάνει στρο-
φή στην παραγωγή παπου-
τσιών και τσαντών αποφεύ-
γοντας τη χρήση δερμάτων 
ζώων, γούνας, φτερών, μάλ-
λινων ινών, φυσικού μετα-
ξιού και άλλων υλικών που 
προέρχονται από ζώα, τηρώ-
ντας έτσι όλες τις διεθνείς 
προδιαγραφές PETA.

LIDL ΚΥΠΡΟΥ 

  ΚαραΪΣΚαΚΕΙο ΙΔρΥΜα: 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
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  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ: 

H Χαραλαμπίδης Κρίστης εμπλουτίζει 
και διευρύνει την γκάμα των βιολογι-
κών προϊόντων της, με το νέο Βιολο-

γικό Αιγινό Γιαούρτι. Καθώς ενισχύεται όλο 
και περισσότερο τόσο η ζήτηση για βιολογικά 
προϊόντα όσο και το κοινό του αιγινού γάλα-
κτος αφού γίνονται ολοένα και πιο γνωστές 
οι ευεργετικές για τον ανθρώπινο οργανισμό 
ιδιότητές του, η Χαραλαμπίδης Κρίστης λαν-
σάρει το Βιολογικό Αιγινό Γιαούρτι 100γρ.  

και το Βιολογικό Αιγινό Γιαούρτι 300γρ. Το 
νέο Βιολογικό Αιγινό Γιαούρτι, τοπικής παρα-
γωγής, παράγεται από βιολογικό γάλα που 
προέρχεται από την πρότυπη βιολογική φάρ-
μα ALPINA, όπου εκτρέφονται κατσίκια, τα 
οποία διαβιώνουν σε φυσικές συνθήκες και 
τρέφονται μόνο με πιστοποιημένες βιολογικές 
ζωοτροφές και χορτάρι. Πιστοποιείται μετά 
από αυστηρούς και συνεχείς ελέγχους από 
τον επίσημο Οργανισμό ελέγχου και πιστοποί-

ησης βιολογικών προϊόντων Lacon, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ
ΤΡΙΠΛΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟ 

ΣΧΕΔΙΟ «ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ» ΓΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

H Πετρολίνα, μέσω του Σχεδίου «Ανταμοιβή» 
της Τράπεζας Κύπρου, δίνει την ευκαιρία στους 
καταναλωτές να συλλέξουν τριπλούς βαθμούς 
από 1η Νοεμβρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 
2019. Συγκεκριμένα, όσοι κάνουν αγορές σε 
πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης άνω των 250 
ευρώ σε μία συναλλαγή σε πρατήρια Πετρολίνα, 
Agip και Eni, χρησιμοποιώντας τις κάρτες της Τρά-
πεζας Κύπρου, εξασφαλίζουν τριπλούς βαθμούς 
ανταμοιβής. Εξαργυρώνοντας τους βαθμούς σε 
πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Εni, οι καταναλω-
τές έχουν την ευκαιρία να πληρώσουν λιγότερα 
ή και καθόλου, ανάλογα με τους βαθμούς που 
διαθέτουν. Το Σχέδιο Ανταμοιβή επιβραβεύει με 
βαθμούς κάθε συναλλαγή με κάρτες της Τράπε-
ζας Κύπρου σε πάνω από 700 σημεία σε όλη 
την Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες και τους 
όρους  μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της 
Πετρολίνα www.petrolina.com.cy.

ZOTT CAFFREZE
Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΑΓωΜΕΝΟΣ 

ΚΑφΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔω!

Μια μοναδική νέα γευστική εμπειρία ήρθε 
να ξυπνήσει τις αισθήσεις μας! Απευθύνεται 
στους πραγματικούς λάτρεις του καφέ, που 
θέλουν να απολαμβάνουν τον καφέ τους στην 
πιο ποιοτική και απολαυστική του εκδοχή, κάθε 
στιγμή της μέρας, κάθε στιγμή της ζωής. Ο 
έτοιμος καφές Zott Caffreze ξεχωρίζει για την 
υπέροχη αρμονική του γεύση και τα εξαιρετικά 
συστατικά υψηλής ποιότητας. Διακρίνεται από 
τη μοντέρνα του συσκευασία και το μοναδικό 
του άρωμα και γεύση. Παράγεται στη Γερμανία, 
σε μιαν από της μεγαλύτερες εταιρείες γαλα-
κτοκομικών στην Ευρώπη. Η Tryfon Tseriotis 
είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρε-
σιών και διανομής προϊόντων στην Κύπρο. 

ΜΑζΙ ΑΠΟ ΤΟ Α ωΣ 
ΤΟ ω… ΓΙΑ ΕΝΑΝ 
ΚΟΣΜΟ ΓΕΜΑΤΟ 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ! 
Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα είναι 
ένας μη κερδοσκοπικός οργανι-
σμός, αποστολή του οποίου είναι 
η αποτελεσματική υποστήριξη των 
ασθενών που πάσχουν από λευ-
χαιμία και άλλες αιματολογικές 
κακοήθειες, η συνεχής ανανέω-
ση του Αρχείου Δοτών Μυελού 
των Οστών, καθώς και η έρευνα 
και εκπαίδευση με σκοπό τη συνε-

χή αναβάθμιση της 
αιματοογκολογίας 
στην Κύπρο. Στο 
πλαίσιο των προ-
σπαθειών του Ιδρύματος για ευαι-
σθητοποίηση του κοινού και ανα-
νέωση του Κυπριακού Αρχείου 
Εθελοντών Δοτών Μυελού των 
Οστών, το Καραϊσκάκειο παρου-
σίασε την καμπάνιά του με τίτλο 
«Μαζί από το Α ώς το Ω… για 
έναν κόσμο γεμάτο παιδικά χαμό-
γελα!». Περισσότερες πληροφο-
ρίες, atoz@karaiskaikio.org.cy.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

  φΟΥΡΝΟΙ ζΟΡΜΠΑΣ

ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΕΣ VEGAN ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Vegan, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των ατόμων που ακολουθούν 
μια vegan ή χορτοφαγική διατροφή, 
οι Φούρνοι Ζορπάς καινοτομούν και 
φέρνουν κοντά μας 3 εύγευστα σά-
ντουιτς, τα οποία φτιάχνονται καθη-
μερινά με αγνά υλικά. Η σειρά των 
vegan σάντουιτς έρχεται να εμπλου-
τίσει τη γκάμα των vegan επιλογών, 
μετά την προσθήκη των 2 λαχταρι-
στών vegan φουρνιστών με χωριάτικο 

φύλλο που έκαναν την εμφάνισή τους 
στους Φούρνους Ζορπάς το καλοκαί-
ρι. Η ζουμερή μανιταρόπιτα με λάδι 
τρούφας και η πίτα με λαχανικά και 
φυτικό τυρί έχουν ήδη αποκτήσει φα-
νατικό κοινό. Τα νέα vegan σάντουιτς 
είναι διαθέσιμα παγκυπρίως σε όλους 
τους Φούρνους Ζορπάς και σας περι-
μένουν να τα δοκιμάσετε.

ΓΥΡΙΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ 
Τα αποτελέσματα του 2017 και 2018, ανα-
σκόπησε η Γενική Συνέλευση του Λαϊκού που 
πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2019. 
Τα αποτελέσματα του Ομίλου κρίνονται από 
τους μετόχους του ως θετικά και ενθαρρυντικά 
για το μέλλον του, αφήνοντας πίσω του τις δυ-
σκολίες και τα προβλήματα του παρελθόντος. 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Μίνως Χαραλάμπους, αναφέρθηκε στις στρα-
τηγικές αποφάσεις και τις σημαντικές αλλαγές 
που επήλθαν στον Όμιλο, υπογραμμίζοντας 
ότι ο Όμιλος Λαϊκού γυρίζει σελίδα. Η Γενική 
Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ομίλου, που αποτελείται από τους: Μίνω 
Χαραλάμπους, Νίκο Ιωάννου, Μιχάλη Παρίδη, 
Γεώργιο Τσακκιστό, Γεώργιο Μωϋσή, Γιάννο Βα-
λανίδη, Νεοκλή Παρίδη, Παναγιώτη Νεοφύ-
του, Χαράλαμπο Παπαγεωργίου, Νάσο Κούκο, 
Χρυσόστομο Πασιαρδή και Μάριο Παναγή.

ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΪΚΟΥ 
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ΤοξοΤης 
23/11 - 21/12 
H Αφροδίτη στο ζώ-

διό σας συμπαρίσταται στα προ-
σωπικά και αισθηματικά σας θέμα-
τα. Είστε περισσότερο εκδηλωτικοί 
από άλλες φορές, αλλά φροντίστε 
να υποστηρίζετε έμπρακτα τα λό-
για και τις θεωρίες σας. Όσοι έχε-
τε επαγγελματικό συμφέρον και 
προσπαθείτε να αποκτήσετε νέους 
πελάτες ή δραστηριότητες, ήρθε ο 
καιρός να ξεδιπλώσετε τα ταλέντα 
και τις ικανότητές σας.

Αιγοκερως 
22/12 - 20/1
Προετοιμάζεστε για 

σημαντικές αλλαγές και θα πρέπει 
να διευκολύνετε την πορεία σας 
στο μέλλον. Ακολουθήστε το έν-
στικτό σας και υποστηρίξτε με τον 
τρόπο που διαθέτετε τις φιλοδοξί-
ες σας. Τα μικρά καθημερινά θέμα-
τα θα εξακολουθήσουν να υφίστα-
νται, στην πραγματικότητα όμως 
είστε εσείς που τους επιτρέπετε να 
σας ταλαιπωρούν. 

Υδροχοος
21/1 - 19/2
Εκμεταλλευτείτε τη 

βοήθεια που δέχεστε από το περι-
βάλλον και προσπαθήστε να τα-
κτοποιήσετε τις υποθέσεις εκείνες 
που σας ταλαιπώρησαν στο παρελ-
θόν. Αισθηματικά έχετε πολλούς 
λόγους να είστε ευχαριστημένοι ή 
αισιόδοξοι. Η εργασία παρουσιά-
ζει καλές προοπτικές, οι οποίες θα 
αρχίσουν να συγκεκριμενοποιού-
νται από το τελευταίο δεκαήμερο.  

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Αποφύγετε την έντα-

ση στα αισθηματικά σας. Δικαι-
ολογήστε όσο μπορείτε τόσο τη 

δική σας όσο και τη συμπεριφορά 
του συντρόφου σας. Σας συμφέρει 
να είστε καλά προετοιμασμένοι και 
να μειώσετε τα μέτωπα της αντιπα-
ράθεσης με τους γύρω σας. Το σπί-
τι θα λειτουργήσει καταλυτικά και 
θα σας προστατεύσει από αδικίες 
και πιέσεις. Οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες φροντίστε ώστε να ανταπο-
κριθείτε στο ζητούμενο των πελα-
τών και της εποχής που ακολουθεί.

ΖΥγος
24/9 - 23/10
Οι ελεύθεροι έχε-
τε καλύτερες προ-

οπτικές από ό,τι στο παρελθόν, 
αρκεί να είστε τολμηροί και δημι-
ουργικοί. Οικονομικά δώστε ση-
μασία στις προκλήσεις του περι-
βάλλοντος, στις υποχρεώσεις που 
διαιωνίζονται και στη φήμη σας. 
Κάποιοι από εσάς θα έχετε την 
ευκαιρία να αποδείξετε την ικανό-
τητά σας να κερδίζετε χρόνο, να 
μαγεύετε πιστωτές και να κρατά-
τε σε απόσταση εκείνους που μο-
νίμως ζητούν κάτι από εσάς. Ένα 
οικογενειακό ζήτημα με μακρινούς 
συγγενείς χρειάζεται διαφορετική 
αντιμετώπιση εκ μέρους σας

ςκορπιος
24/10 - 22/11
Ο Ερμής ανάδρομος 
στο ζώδιό σας επη-

ρεάζει τα αποτελέσματα των προ-
σπαθειών σε πρακτικούς και άλ-
λους τομείς της ζωής σας. Αποφύ-
γετε τώρα μεγάλα ανοίγματα στα 
οικονομικά σας, αν και η Αφροδί-
τη από τον Τοξότη σάς παρακινεί 
να αγνοήσετε περιορισμούς και 
να δώσετε υπόσταση στα σχέδιά 
σας. Αν αυτό συνεπάγεται και ανά-
ληψη κάποιου επαγγελματικού 
ρίσκου, φροντίστε ώστε να είστε 
πολύ προσεκτικοί στα βήματα και 
στις επιλογές σας. 

ρισσότερο ανάγκη. Υπάρχει όμως 
περίπτωση να παρασυρθείτε από 
τα δυνατά σας αισθήματα για κά-
ποιον άνθρωπο, ο οποίος φαίνεται 
να αντικατοπτρίζει το ζητούμενό 
σας για την εποχή.

Λεων
23/7 - 23/8
Το κλειδί του 

μήνα είναι η υπομονή, οι φίλοι που 
συμπαρίστανται, οι φιλοδοξίες 
που προετοιμάζονται και οι επιλο-
γές μιας συμπαγούς στάσης απέ-
ναντι σε θέματα που δεν σας αφο-
ρούν μεν, σας επηρεάζουν όμως 
και δυσκολεύουν την πορεία σας. 
Οι πιο ευάλωτοι από εσάς προ-
σέξτε λίγο την υγεία και τις σχέ-
σεις σας με το κατεστημένο, κα-
θώς, ορισμένες φορές προβάλει 
πιο ισχυρό από εσάς. 

πΑρθενος
24/8 - 23/9
Οικονομικό ενδια-

φέρον παρουσιάζει ο μήνας αυ-
τός και θα πρέπει να οργανώσετε 
τις δραστηριότητές σας, αλλά και 
υποχρεώσεις να καλύψετε.
Ευνοούνται κάποια τολμηρά βήμα-
τα στην επικοινωνία και στην προ-
βολή των ικανοτήτων και των ταλέ-
ντων σας. Αισθηματικά ξεπεράστε 
ένα θέμα που σας απασχολεί από 
καιρό και προσπαθήστε να κερδί-
σετε χρόνο. 

κριος 
21/3 - 20/4
Φανείτε διπλωμάτες 

και ευέλικτοι στα θέματα που σας 
απασχολούν περισσότερο. Δώστε 
προτεραιότητα σε ό,τι μπορεί να 
σας βοηθήσει στα επαγγελματικά 
σας σχέδια, χωρίς να κάνετε πολύ-
πλοκους υπολογισμούς. Η Αφρο-
δίτη από τον Τοξότη ευνοεί τα αι-
σθηματικά σας, ιδιαίτερα όσους 
από εσάς είστε ακόμα ελεύθεροι. 
Φροντίστε όμως να μη βγάλετε 
βιαστικά συμπεράσματα και να 
μην εγκλωβιστείτε σε μια απατη-
λή εικόνα. 

ΤΑΥρος
 21/4 - 21/5

Ο Άρης από τον 
Ζυγό από τη μια ευ-

νοεί τις μυστικές σας επιδιώξεις, 
από την άλλη όμως σας γεμίζει αμ-
φιβολίες για τις επιλογές σας. Ο 
ανάδρομος Ερμής από τον Σκορ-
πιό μέχρι τις 20 δεν είναι καλός 
σύμβουλος στα επαγγελματικά 
σας, αν και φροντίζει να αλλάξει, 
έστω και με δραματικό τρόπο τα 
κακώς κείμενα

διδΥμοι
22/5 - 21/6
Επιλέξτε τη διπλωμα-
τία εκεί που χρειάζε-

ται να λύσετε τις διαφορές σας και 
μην επανέρχεστε σε θέματα που 
έχουν λήξει. Χρειάζεται να είστε 
σαφείς στις επιδιώξεις σας και να 
οργανώσετε καλύτερα τις ασχολί-
ες σας. Θέματα με παιδιά ή την οι-
κογένεια χρειάζονται προσοχή και 
σύνεση. Η τελευταία εβδομάδα 
του μήνα είναι πιο ευνοϊκή για τα 
αισθηματικά σας, καθώς διαχειρί-
ζεστε καλύτερα τα θέματά σας. Οι 
ελεύθεροι φροντίστε την εικόνα 
σας, αλλά μην κάνετε παραχωρή-
σεις που δεν ωφελούν. 

κΑρκινος 
22/6 - 22/7
Είναι η εποχή που 

θα κάνετε έναν μικρό απολογισμό 
των πεπραγμένων σας. Η αισιοδο-
ξία δεν λείπει από το προσκήνιο 
των πράξεών σας, θέλετε όμως 
να τη μοιραστείτε και με άλλους, 
οι οποίοι την έχουν ίσως και πε-

ZωδιΑ

 ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ 11/11/1974

Ο Λεονάρντο Βίλχελμ Ντι Κάπριο είναι Αμερικα-
νός ηθοποιός. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο 
Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, ο Ντι Κάπριο ξε-
κίνησε την καριέρα του με τηλεοπτικές διαφημί-
σεις πριν συμμετάσχει σε τηλεοπτικές σειρές 
Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε στην 
κωμωδία τρόμου «Critters 3» το 1991. Έλαβε 
αναγνώριση με δευτερεύοντες ρόλους στις ται-
νίες «Τι Βασανίζει τον Γκίλμπερτ Γκρέιπ» (What's 
Eating Gilbert Grape, 1993), «Σταγόνες Αγάπης» 
(Marvin's Room, 1995) και «Το Τέλος της Αθωότη-
τας» (The Basketball Diaries, 1995). Πήρε τον πρώ-
το του πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Romeo + Juliet» 
το 1996 και έγινε παγκοσμίως γνωστός με την ται-
νία «Τιτανικός» (Titanic) , τη μεγαλύτερη εισπρα-
κτική επιτυχία όλων των εποχών μέχρι το 2010. 
Κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ το 2016 για την ερ-
μηνεία του στην ταινία «Η Επιστροφή».
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Μαζί με τον σύζυγό της Ζεράρ Πικέ αναμένεται να έρθει στο 
νησί μας το 2021 η Λατίνα τραγουδίστρια. Σύμφωνα με τις 
τελευταίες πληροφορίες, η Σακίρα και ο σύντροφός της, 

μαγεμένοι από τις ομορφιές του Αγίου Γεωργίου της Πέγειας, προ-
έβησαν στην αγορά μιας υπερπολυτελούς βίλας, η οποία αποτελεί 
μέρος ενός μεγαλεπήβολου έργου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί 
το 2021. Όπως λέγεται, η Κολομβιανή σταρ έχει ενθουσιαστεί με τις 
ομορφιές της Κύπρου και πολύ περισσότερο με την Πάφο, γεγονός 
που την οδήγησε στην αγορά της εν λόγω έπαυλης. Όλα ξεκίνησαν 
όταν στη γαλλική τηλεόραση, και συγκεκριμένα στην εκπομπή «50 
minutes inside», με παρουσιαστή τον Νίκο Αλιάγα, προβλήθηκε ένα 
εκτενές ρεπορτάζ για την Κύπρο, παρουσιάζοντάς την ως έναν ταξι-
διωτικό θησαυρό. Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες του Νίκου 
Αλιάγα, το νησί μας κατά διαστήματα έχουν επισκεφθεί παγκοσμίου 

φήμης καλλιτέχνες όπως ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο Έλτον Τζον, ο Τζάστιν 
Μπίμπερ και η Κριστίνα Αγκιλέρα, χωρίς ωστόσο να γίνει γνωστό. 
Από την πλευρά του ο δήμαρχος της Πέγειας, Μαρίνος Λάμπρου, σε 
τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Όλα Καλά», το 
μεσημέρι της Τρίτης, 5 Νοεμβρίου, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη 
συγκεκριμένη αγορά, λέγοντας ότι «είναι επίσημο». «Έχει αγοράσει 
σπίτι πριν από τρεις μήνες. Νομίζω είναι υπό κατασκευή. Δεν είμαι σί-
γουρος αν έχει τελειώσει… Στην αρχή είχαν στείλει κάποιους (για την 
αγορά). Μετά ήρθαν και οι ίδιοι», είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος. 
Πάντως, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, προς το παρόν το συ-
γκρότημα, που θα αποτελείται από περίπου 100 επαύλεις, βρίσκεται 
υπό ανέγερση. ok!
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