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ΦΕΛΙΠΕ - ΛΕΤΙΘΙΑ

BIG
PICTURE

Επίσκεψη με την ευκαιρία των 
εορτασμών για τα 500 χρό-
νια από την ίδρυση της κου-

βανέζικης πρωτεύουσας πραγμα-
τοποιούν από την Τρίτη 12 Νο-
εμβρίου ο βασιλιάς της Ισπανίας 
Φελίπε Στ’ και η βασίλισσα Λετί-
θια. Η βασίλισσα Λετίθια ήταν ιδι-
αίτερα εντυπωσιακή για άλλη μια 
φορά, αφού άλλωστε φημίζεται 
για τις στυλιστικές της επιλογές. 
Μια από τις πολλές εμφανίσεις 
της βασίλισσας Λετίθια στην Κού-
βα ήταν και στο Gala de Danza, 
που πραγματοποιήθηκε στο Alicia 
Alonso Gran Theater, με ένα κα-
τακόκκινο midi φόρεμα, το οποίο 
ήταν εντυπωσιακό και τόνιζε την 
καλλίγραμμη σιλουέτα της. Στον 
ίδιο χώρο το βασιλικό ζεύγος επι-

σκέφτηκε την έκθεση «Espana y 
Cuba: Contigo en la Distancia», 
η οποία σχετίζεται με τις σχέσεις 
των δύο λαών. Αξίζει να αναφερ-
θεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά 
στα 500 χρόνια που ένας Ισπα-
νός μονάρχης πραγματοποιεί κρα-
τική επίσκεψη στη χώρα, η οποία 
υπήρξε αποικία της Ισπανίας. 
Μάλιστα, πριν λίγο καιρό ο Πρί-
γκιπας Κάρολος του Ηνωμένου 
Βασιλείου και η Καμίλα Πάρκερ-
Μπόουλς επίσης επισκέφτηκαν 
την Κούβα. Ήταν η πρώτη φορά 
που μέλη της βρετανικής βασιλι-
κής οικογένειας πραγματοποίη-
σαν επίσημη, κρατική επίσκεψη 
στη χώρα.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

ΣΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΛΟ ΝΟΗΜΑ,
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ Η ΑΒΑΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕΙ ΤΑ 

500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ, 
ΠΡΟΕΒΗΣΑΝ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

ΦΕΛΙΠΕ ΣΤ’ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΛΕΤΙΘΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

Η βασίλισσα Λετίθια κέρδισε τις εντυπώσεις,
αφού «πάντρεψε» το κόκκινο φόρεμα με metallic πέδιλα, 

ένα chic clutch και χρυσούς κρίκους.
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ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΝΑ 
ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Όταν τα εισοδήματά σου μπορούν να θρέ-
ψουν ένα ολόκληρο χωριό ή ακόμη και 
δέκα πολύτεκνες οικογένειες και τα διαθέ-
τεις απλόχερα, τότε εκεί καταλαβαίνεις την 
ποιότητα του ανθρώπου. Το παράδειγμα 
του μεσοεπιθετικού της Λίβερπουλ, Σάντιο 
Μανέ, αποδεικνύει του λόγου το αληθές. 
Κακά τα ψέματα, δεν υπάρχουν πολλοί που χρυσοπληρώνο-
νται και διαθέτουν τα εκατομμύριά τους στους φτωχούς 
συνανθρώπους τους. Αυτό όμως που γνωρίζω καλά είναι ότι 
δεν πρέπει κανείς να ξεχνά από πού ξεκίνησε και πού κατέ-
ληξε. Δεν πρέπει κανείς να ξεχνά τη διαδρομή του. Και αυτό 
δεν αφορά μόνο την οικονομική πτυχή του θέματος. Κυρίως 
αφορά τη συμπεριφορά και το ήθος. Γιατί ευτυχώς ή δυστυ-
χώς είναι κύκλος και γυρίζει και για όλους έρχεται η σειρά.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaΘΕ ΕβδΟμΑδΑ
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ΕΡΟΣ ΡΑΜΑΤΣΟΤΙ

PEOPLE’S CHOICE AWARDS ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙΣΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ

«ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΙ»ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥΕΡΧΕΤΑΙ ΞΑΝΑΟ ΠΕΛΑΡΓΟΣ;

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Επισκεφθείτε μας στο www.simerini.com
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ΣΕ ΜΙΑ ΛΑΜΠEΡΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙHΘΗΚΑΝ ΜΕ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΑ 44Α ΒΡΑΒΕΙΑ PEOPLE’S CHOICE AWARDS 

2019 KAI OI NIKHTEΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
ΠΑΡΕΛΑΒΑΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΜΙΑ ΛΑΜΠEΡΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙHΘΗΚΑΝ ΜΕ 
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΙΛΗΣΕ!

PEOPLE’S CHOICE AWARDS 2019

Η εντυπωσιακή Γκουέν Στεφάνι με δημιουργία Vera 
Wang και στο πλευρό της ο κάντρι τραγουδιστής 
Μπλέικ Σέλτον, ο οποίος επίσης βραβεύτηκε.
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ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΙΛΗΣΕ!

Το κόκκινο χαλί της βραδιάς των 
44ων βραβείων People's Choice 
Awards 2019 υποδέχθηκε την Κυ-

ριακή 10 Νοεμβρίου διάσημους ηθοποι-
ούς και τραγουδιστές στην Καλιφόρνια. 
Μια από τις πιο όμορφες και ενδιαφέ-
ρουσες εκδηλώσεις της φετινής χρονιάς 
που κέντρισε το ενδιαφέρον, αφού οι 
νικητές της βραδιάς προέκυψαν αποκλει-
στικά από την ψηφοφορία του κοινού. Για 
άλλη μια χρονιά από τις βραβεύσεις δεν 
έλειψαν οι λαμπερές, οι εκκεντρικές αλλά 
και οι σέξι εμφανίσεις των διάσημων 
προσώπων. Στα φετινά βραβεία όμως 
την τιμητική τους είχαν οι νικήτριες, που 
αποθεώθηκαν από τους θαυμαστές τους 
και σχολιάστηκαν για την εμφάνισή τους. 
Η 50χρονη ποπ ντίνα Γκουέν Στεφάνι, η 
οποία ψηφίστηκε Fashion Icon, εμφανί-
στηκε με μια άσπρη δημιουργία του οί-

κου Vera Wang και πάνω της είχε έναν 
τεράστιο φιόγκο με γραμμένο πάνω τον 
τίτλο του βραβείου της. Από την άλλη, η 
Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός Τζένιφερ 
Άνιστον, η οποία ανακηρύχθηκε People’s 
Icon 2018, παρέλαβε το βραβείο της 
από τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία 
«Murder Mystery», Adam Sandler. Μά-
λιστα, η ίδια φανερά συγκινημένη ανέβη-
κε στη σκηνή και ευχαρίστησε για τη με-
γάλη τιμή που της έκανε το κοινό. «Αυτή 
η χώρα διοργανώνει πολλά βραβεία, 
αλλά τα βραβεία People’s Choice ήταν 
πάντα ξεχωριστά για εμένα. Ως ηθοποι-
οί, δεν κάνουμε τη δουλειά μας ούτε για 
τις κριτικές ούτε για να κάνουμε τις οικο-
γένειές μας περήφανες. Το κάνουμε για 
τα χρήματα! Πλάκα κάνω, το κάνουμε για 
εσάς! Κανένας μας δεν θα μπορούσε να 
το κάνει αυτό αν δεν ήσασταν εσείς. Αν Η Κιμ Καρντάσιαν 

με Versace.

Η Πινκ με κοστούμι Belle Freud και μπλούζα Juan Carlos Obando
μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά της.
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Η Ζεντάγια με δημιουργία Christopfer Esber.
Η Κάρεν Γκίλαν με Victor & 
Rolph.

Η Στορμ Ράιτ με Iris Van 
Herpen.

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν
με LaQuan Smith.
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Η Κάρεν Γκίλαν με Victor & 
Rolph.

Η Στορμ Ράιτ με Iris Van 
Herpen.

H Maggie Q με Cong Tri.

Η Κέλσι Μπαλερίνι με ροζ 
μίντι δημιουργία.

Η Tζένα Ντιούαν
με Monique Lhuillier.

μου αξίζει ο χαρακτηρισμός “icon”, είναι γιατί είχα την 
ευκαιρία να είμαι σε ένα iconic show με iconic συμπρω-
ταγωνιστές και iconic κούρεμα. Οι “Friends” ήταν ένα 
μεγάλο δώρο για εμένα και δεν θα στεκόμουν εδώ αν 
δεν ήταν αυτό, οι υπέροχοι πέντε ηθοποιοί, αλλά και το 
κοινό που κόλλησε σε εμάς. Πιστέψατε σε εμάς και σε 
αυτά τα πολύ μεγάλα διαμερίσματα. Μου δείξατε τον 
δρόμο για να κάνω όλα αυτά που έκανα. Νιώθω πολύ 
καλά που έχω επιστρέψει στην τηλεόραση, στο “Τhe 
Morning Show”, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Σας ευχαρι-
στώ που είστε σε αυτό το ταξίδι μαζί μου. Σας αγαπώ». 
Η Τζένιφερ Άνιστον επέλεξε να φορέσει μια μαύρη ολό-
σωμη φόρμα με ruffles στο κάτω μέρος, βαθύ ντεκολτέ 
και μαύρα πέδιλα. Η τραγουδίστρια Πινκ, που κέρδισε 
τον τίτλο People’s Champion για τη συμμετοχή της στην 

H Κέλι Ρόουλαντ με Ιris Van 
Herpen.
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ταινία «Avengers -Endgame», ανέβηκε στη σκηνή με τον πρωταγω-
νιστή της Ρόμπερτ Ντάουνι, ενώ η Ζεντάγια ξεχώρισε ως πρωτα-
γωνίστρια του «Spiderman» παίρνοντας το βραβείο «Τhe Drama 
Tv Star 2019». Το καλύτερο τραγούδι στα άλμπουμ με το «Lover» 
πήρε η Τέιλορ Σουίφτ, ενώ από την οικογένεια Καρντάσιαν ξεχώρι-
σε η Κλόε ως ριάλιτι σταρ. Δύο μήνες μετά το τροχαίο, ο κωμικός 
ηθοποιός Κέβιν Χαρτ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση παίρ-
νοντας από τα χέρια του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ το βραβείο για 
την Καλύτερη Κωμική Παράσταση για το 2019. Ο ίδιος ευχαρί-
στησε την οικογένειά του λέγοντας συγκινημένος: «Ευχαριστώ τον 
Θεό, γιατί δεν είναι δεδομένο ότι θα βρισκόμουν ακόμα εδώ. Δε-
δομένου ότι βρίσκομαι, με κάνει να εκτιμώ ακόμα περισσότερο τη 
ζωή. Με κάνει να εκτιμώ τα πράγματα που έχουν πραγματική αξία. 
Θέλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Πραγματικά 
έκαναν υπέρβαση για μένα». Από τη βραδιά φυσικά δεν έλειπαν 
ούτε και οι αδελφές Καρντάσιαν, Κιμ και Κόρτνεϊ, η οποία έζησε 
την πιο άβολη στιγμή κατά τη διάρκεια της βραδιάς όταν η παρου-
σιάστρια ρώτησε ποιος σχεδίασε το φόρεμα που είχε επιλέξει για 
την περίσταση. Τότε η ίδια δεν δίστασε να πει ότι ξέρει το όνομα 
του σχεδιαστή, αλλά δεν ξέρει να το προφέρει σωστά. Να επιση-
μάνουμε ότι το όνομα του σχεδιαστή ήταν LaQuan Smith. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΚΥΠΕ

Η Τζουλιάνα Ράνσικ με ροζ μάξι
βελούδινη δημιουργία.

Η Κρις Τζένερ με δημιουργία 
Alexander Mc Queen. Η Σάρα Χαίλαντ με Fausto Puglisi.

Η Μπέλαμι Γιανγκ με μαύρη
μάξι δημιουργία.

Η Μπρίτανι Σνόου
με Temperley.
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Σε μια λαμπερή πρεμιέρα, που πραγματο-
ποιήθηκε τη Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου, στο 
Westwood Regency Theater, στο Λος 

Άντζελες, οι ηθοποιοί που υποδύονται τους «Αγ-
γέλους του Τσάρλι» έκλεψαν τις εντυπώσεις. Οι 
πρωταγωνίστριες και ηρωίδες της ταινίας που 
περπάτησαν στο μοβ χαλί ήταν η Κρίστεν Στιού-
αρτ, η Ναόμι Σκοτ και η νεοεισερχόμενη Βρετανί-
δα ηθοποιός, Έλα Μπαλίνσκα. Όπως είναι γνω-
στό, την ταινία σκηνοθετεί η ηθοποιός Ελίζαμπεθ 
Μπανκς, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ 
Όμπουρν, που έγραψε και σκηνοθέτησε την ται-

νία «Η εξαφανισμένη» (The Girl In The Park), το 
2007, με τη Σιγκούρνι Γουίβερ. Η ταινία εστιά-
ζεται στην «επόμενη γενιά Αγγέλων που εργάζο-
νται για τον μυστηριώδη Τσάρλι». Επίσης, η ταινία 
επικεντρώνεται στα μέλη μίας από αυτές τις «ομά-
δες», στην οποία ανήκουν οι Στιούαρτ, Σκοτ και 
Μπαλίνσκα και την υπόθεση πάνω στην οποία 
εργάζονται. Σύμφωνα με το σενάριο της ταινίας 
«Οι Άγγελοι του Τσάρλι», οι οποίοι πάντοτε πα-
ρείχαν δεξιότητες ασφάλειας και έρευνας σε 
ιδιώτες πελάτες, επεκτείνουν τώρα τις δραστηρι-
ότητές τους διεθνώς με τις πιο έξυπνες, ατρόμη-

τες, άρτια καταρτισμένες γυναίκες σε όλον τον 
κόσμο: πολλές ομάδες Αγγέλων, που καθοδη-
γούνται από πολλαπλές Bosleys, ολοκληρώνο-
ντας τις πιο δύσκολες αποστολές ανά τον κό-
σμο. Όταν ένας νεαρός μηχανικός συστημάτων 
φυσάει τη σφυρίχτρα σε μια επικίνδυνη τεχνολο-
γία, αυτοί οι άγγελοι καλούνται σε δράση, θέτο-
ντας τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή για να μας 
προστατεύσουν όλους. Οι πρωταγωνίστριες της 
ταινίας ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακές. Η 29χρονη 
Κρίστεν Στιούαρτ επέλεξε να φορέσει ένα πο-
λύχρωμο φόρεμα με παγέτες, η 26χρονη Ναό-

Η Τζέιν Φόντα κατά την ώρα 
της σύλληψής της.

«ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΙ»

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ 
ΔΡΙΜΥΤΕΡΕΣ
ΟΙ «ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΙ»

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ, 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΗΛΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ 

ΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΜΟΒ 
ΧΑΛΙ ΣΤΡΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ

Η Ελίζαμπεθ Μπανκς μαζί με τον σύζυγό της, 
Μαξ Handelman.
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μι Σκοτ φόρεσε ένα μαύρο δαντελωτό φόρεμα, ενώ η 23χρονη 
Έλα Μπαλίνσκα προτίμησε ένα μπεζ φόρεμα, ιδανικό για την πε-
ρίσταση. Από την πρεμιέρα φυσικά δεν έλειπε ούτε και η σκηνο-
θέτις της ταινίας, Ελίζαμπεθ Μπανκς, η οποία φόρεσε ένα σύνο-
λο σε ασημί και μαύρες αποχρώσεις. Να σημειωθεί ότι πρόκει-
ται για την τρίτη αναβίωση του δημοφιλούς τίτλου. Οι τηλεθεατές 
γνώρισαν τους «Αγγέλους του Τσάρλι» για πρώτη φορά το ‘70, 
και έκανε δυναμική επιστροφή με τη σειρά ταινιών όπου πρωταγω-
νιστούσαν οι Ντρου Μπάριμορ, Κάμερον Ντίαζ και Λούσι Λιού. 
Αργότερα μεταφέρθηκε για άλλη μια φορά στη μικρή οθόνη ως 
τηλεοπτική σειρά του ABC, αλλά δεν κατόρθωσε να μείνει στην 
επιφάνεια για πολύ. ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

 

Η Ελίζαμπεθ Μπανκς μαζί με τον σύζυγό της, 
Μαξ Handelman.

Το «παρών» της στην πρεμιέρα έδω-
σε και η 17χρονη χορεύτρια Μάντι 
Ζίγκλερ.

Η 33χρονη ηθοποιός 
Αριάνα Μάντιξ, η 
οποία πρόσφατα 
έδωσε μάχη με τον 
καρκίνο.

Η Αμερικανίδα 
ηθοποιός, χορεύτρια 
και τραγουδίστρια 
Άλισον Στόνερ.

Ο Σερ Πάτρικ Στιούαρτ μαζί
με την σύζυγό του Σάνι Έζελ.

Η ηθοποιός 
Ντάνια Ραμίρεζ.

Ο Άγγλος ηθοποιός Σαμ 
Κλάφλιν.

Το μοντέλο 
Κάρα ντελ Τόρο.
Το μοντέλο 
Κάρα ντελ Τόρο.
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ΕΡΟΣ ΡΑΜΑΤΣΟΤΙ

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ 
15ΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΛΜΠΟΥΜ, Ο ΕΡΟΣ ΡΑΜΑΤΣΟΤΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗ 
ΛΕΜΕΣΟ ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥ

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΕΡΙΞΕ ΤΑ... ΒΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
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ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ 
15ΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΛΜΠΟΥΜ, Ο ΕΡΟΣ ΡΑΜΑΤΣΟΤΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗ 
ΛΕΜΕΣΟ ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥ

ΕΡΙΞΕ ΤΑ... ΒΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Φώτα, κάμερες, μουσική. Όλα έτοιμα 
για την πολυαναμενόμενη συναυλία 
του Ιταλού τροβαδούρου του έρωτα, 

Έρος Ραματσότι. Πλήθος κόσμου παρευρέθη-
κε -από νωρίς- στο αθλητικό κέντρο «Σπύρος 
Κυπριανού» στη Λεμεσό για να τον απολαύ-
σει από κοντά. Λίγο μετά τις 8:00 το βράδυ τα 
φώτα της σκηνής άναψαν. Η αγωνία κορυφώ-
θηκε και ο κόσμος μετρούσε αντίστροφα. Και 
ξάφνου, σαν από μηχανής Θεός, ο Έρος Ρα-
ματσότι εμφανίστηκε στη σκηνή με το λαμπερό 
χαμόγελο που τον διακρίνει. Το κοινό άρχισε 
να τον χειροκροτεί πριν καν αρχίσει να τρα-
γουδά. Ήταν ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. 
Η ενέργεια του ταλαντούχου καλλιτέχνη και η 
απλότητά του στη σκηνή άφησαν τις καλύτερες 
εντυπώσεις. Οι θαυμαστές του «ταξίδεψαν» 
μαζί του και αφέθηκαν στον ρυθμό των τραγου-
διών του. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο 
Έρος Ραματσότι μίλησε στα ελληνικά (πράγμα 

που ξεσήκωσε το πλήθος), ενώ δεν παρέλειψε 
να αναδείξει και το χιούμορ του.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι ο 
Έρος έπαιζε κιθάρα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
show και κατάφερε να παρασύρει το κοινό 
στους ρυθμούς του. Η βραδιά κύλησε πολύ 
όμορφα. Ήταν ένα φαντασμαγορικό show που 
ενθουσίασε και τον πιο απαιτητικό.
Στη συναυλία, η οποία έληξε με τον Ιταλό τρο-
βαδούρο να καταχειροκροτείται, βρέθηκαν αρ-
κετοί επώνυμοι της εγχώριας showbiz. Ας μην 
ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ο έρωτας είναι παντού, 
απλά ο Έρος μάς δείχνει για ακόμη μια φορά 
τον τρόπο να αφουγκραστούμε και να αφεθού-
με στα… βέλη του. Χορηγός επικοινωνίας ήταν 
το Check In.  ok!  

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

ΚΟΣΜΙΚΑ: ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ο νέος και πολυαναμενόμενος 
δίσκος του Ιταλού superstar 
έχει τίτλο "Vita Ce N'e" και θα 
κυκλοφορήσει το Σάββατο 23 
Νοεμβρίου 2019



16

Ο Αντρέας Ζήσιμος και η Έλενα Ψύχα Η Χριστίνα ΤερζήΗ Χριστίνα Τερζή
Η Κωνσταντίνα 

Ευριπίδου
Η Αννα Πετλακόβα και
ο Γιώργος Λακκοτρύπης

Ο Αντρέας Δανιήλ και ο Χρίστος 
Χριστοδούλου
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Η Στάλω Ηλία και η Κάρλα 
Καλαϊτζιάν 

Ο Σοφρώνης Ορφανίδης 
και η Δήμητρα 
Χριστοδούλου

Η Μαρία και ο Κυριάκος 
Ολυμπίου

Η Μαίρη Ξενοφώντος, ο Χρήστος 
Χατζηκωνστάντας, και
η Μικαέλλα Παναγιώτου

Η Στάλω Ηλία και η Κάρλα 
Καλαϊτζιάν 

Ο Σοφρώνης Ορφανίδης Ο Νεκτάριος 
Αλεξάνδρου 

Η Αννα Πετλακόβα και
ο Γιώργος Λακκοτρύπης

Η Λευκή Θεοδώρου και
ο Χριστόφορος Μανάρης
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Μπορεί η διάσημη ηθοποι-
ός να είναι ογδόντα ενός 
χρόνων, εντούτοις παραμέ-

νει ενεργή ακτιβίστρια, αφού διαδηλώ-
νει με πάθος για τα πιστεύω της και την 
κλιματική αλλαγή. Εμπνευσμένη από 
την 16χρονη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούν-
μπεργκ, για τέταρτη συνεχόμενη Παρα-
σκευή η Τζέιν Φόντα συνελήφθη από 
την Αστυνομία, αφού έχει ενταχθεί στις 
κινητοποιήσεις μιας οικολογικής οργά-
νωσης, η οποία με το σύνθημα «Το σπίτι 
μας έχει πάρει φωτιά - Έλα να μας βρεις 
στους δρόμους» και την ονομασία «Fire 
Drill Fridays» κατεβαίνει σε διαδηλώσεις 
στην Ουάσιγκτον για την κλιματική αλ-
λαγή και την καταστροφή του περιβάλ-
λοντος. Η διάσημη ηθοποιός αποφάσι-
σε να μετακομίσει στην Ουάσιγκτον για 
να παίρνει μέρος κάθε Παρασκευή στις 
διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται 
μπροστά από το Καπιτώλιο. Την τελευ-
ταία φορά που την συνέλαβαν δήλωσε 
ότι δεν θα αγοράσει κανένα άλλο ρού-

χο, για όσο ζει. Το τελευταίο που αγόρα-
σε είναι ένα κόκκινο παλτό, με το οποίο 
εμφανίζεται κάθε Παρασκευή στις δια-
δηλώσεις, ως σύμβολο του αγώνα της. 
«Ήθελα κάτι κόκκινο και πήρα αυτό το 
παλτό στις εκπτώσεις. Θα είναι το τε-
λευταίο ρούχο που αγοράζω ποτέ». Η 
81χρονη σταρ του Χόλιγουντ και βρα-
βευμένη με τρία Όσκαρ, με την κίνησή 
της αυτή θέλει να επισημάνει πόσο συν-
δέεται ο υπερκαταναλωτισμός του Δυ-
τικού κόσμου με την καταστροφή του 
περιβάλλοντος. «Μεγάλωσα σε επο-
χές που δεν μας κυρίευε ο καταναλω-
τισμός», δήλωσε. «Δεν χρειαζόταν να 
ψάχνουμε ή να επιβεβαιώνουμε την ευ-
τυχία μας, ψωνίζοντας. Σήμερα, το θέμα 
έχει ξεφύγει. Δεν χρειαζόμαστε τόσα 
πράγματα, δεν χρειάζονται τόσες θυσί-
ες για ένα ακόμα κομμάτι στην ντουλά-
πα μας». ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

 

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΛΟΓΩ
ΤΩΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Η ΤΖΕΪΝ ΦΟΝΤΑ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΤΖΕΪΝ ΦΟΝΤΑ

Η Τζέιν Φόντα κατά την ώρα 
της σύλληψής της.

Κάθε Παρασκευή η διάσημη ηθοποιός πηγαίνει στις διαδηλώσεις 
με ένα κόκκινο παλτό, που συμβολίζει τις απόψεις της.
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ΟΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ!

Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν το περασμένο Σαββατοκύρια-
κο 9-10 Νοεμβρίου στον 37ο Μαραθώνιο της Αθήνας, 
δίνοντας το δικό τους στίγμα στην όλη εκδήλωση. Ανά-

μεσα σε αυτούς και πολλές διασημότητες που αγαπούν τον 
αθλητισμό και ακολουθούν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Στον 
αγώνα δρόμου, που ξεκίνησε νωρίς το πρωί, έδωσαν το «πα-
ρών» τους, μεταξύ άλλων, ο Σάκης Ρουβάς, η Μαίρη Συνατσά-
κη, ο Γιώργος Λιανός, η Μαρία Ηλιάκη, ο Σάκης Τανιμανίδης, 
η Ντορέτα Παπαδημητρίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο 
Μπο και πολλοί άλλοι. Ο έμπειρος 42χρονος δρομέας Τζον 
Κιπκορίρ Κόμεν έφτασε στο Παναθηναϊκό Στάδιο μετά από 
δύο ώρες, 16 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα και αφού περίπου 
600 μέτρα πριν από τον τερματισμό προσπέρασε τον συμπα-
τριώτη του, Φελισιέν Μουχιτίρα (2:16.43). Στις γυναίκες πρώ-
τη τερμάτισε η Ελευθερία Πετρουλάκη με 2:45:50, επίδοση 
που είναι η καλύτερή της στην αυθεντική διαδρομή και παράλ-
ληλα αναδείχθηκε Πανελληνιονίκης για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά στον 3ο Μαραθώνιο της καριέρας της. Εντύπωση προκά-
λεσε ο τυφλός Νοτιοκορεάτης δρομέας Ντονγκ Χο Χαν, που 
κατάφερε να τρέξει χωρίς συνοδό, χάρη στη βοήθεια της τε-
χνολογίας. ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΚΥΠΕ, INSTAGRAM 

 

37ος ΜΑΡΑΘΩΝΙος ΑΘΗΝΑς

Ο 42χρονος Τζον Κιπκορίρ Κόμεν,
που έφτασε στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
μετά από 2.16.34".

Η Ελευθερία Πετρουλάκη τερματίζει πρώτη 
στις γυναίκες στον 37ο Αυθεντικό Μαραθώνιο 

της Αθήνας, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Στον Αυθεντικό Μαραθώνιο 
βρέθηκε και ο γνωστός πα-
ρουσιαστής Γρηγόρης Αρνα-
ούτογλου.

Στον αγώνα δρόμου, που ξεκίνησε νωρίς το 
πρωί, έδωσαν το «παρών» ο Γιώργος Λιανός 
αλλά και ο Σάκης Ρουβάς.

Ανάμεσα στους δρομείς 
ήταν και ο Χρύσανθος 

Τσουρούλλης.

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Ο 37ΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟΝ 
ΚΕΝΥΑΤΗ ΤΖΟΝ ΚΙΠΚΟΡΙΡ ΚΟΜΕΝ. 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΟΜΩΣ 
ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΠΩΝΥΜΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ, ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ 
ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Η μικρή Αριάδνη αλλά και ο μικρός Έκτορας από την προηγού-
μενη σχέση του ποδοσφαιριστή συμπληρώνουν την ευτυχισμέ-
νη οικογένειά τους, όμως το όνειρό τους να την κάνουν ακόμη 

μεγαλύτερη, σύντομα όπως όλα δείχνουν παίρνει σάρκα και οστά. Η 
παρουσιάστρια, αν και τηρεί σιγήν ιχθύος, φαίνεται να διανύει τον τρί-
το μήνα της εγκυμοσύνης της. «Σίγουρα θέλουμε ένα δεύτερο παιδάκι. 
Μπορεί και το 2019, πού ξέρεις; Πάντα θέλαμε να κάνουμε και άλλα 
παιδιά, όμως λέγαμε να μεγαλώσει λιγάκι η Αριάδνη…», έλεγε ο Νεκτά-
ριος Αλεξάνδρου σε συνέντευξή του τον περασμένο Δεκέμβριο, με την 
Κωνσταντίνα Ευριπίδου να αποκαλύπτει τον περασμένο Αύγουστο στο 
ΟΚ! πως «τώρα τα πράγματα έχουν μπει στη θέση τους και σε ένα σω-
στό πρόγραμμα. Θεωρώ, λοιπόν, πως αν έρθει ένα δεύτερο παιδάκι, 
σίγουρα θα βρεθεί χρόνος και γι' αυτό και είναι πάντα καλοδεχούμενο! 
Το έχουμε συζητήσει με τον Νεκτάριο και ένα δεύτερο παιδί δεν είναι 
μόνο καλοδεχούμενο, αλλά είναι ευλογία από τον Θεό. Θέλουμε να 
κάνουμε πολλά μωρά». Ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ! απαθανάτισε 
την παρουσιάστρια να φεύγει από το σπίτι της με προορισμό τον πρώ-
το μουσικό σταθμό της Κύπρου, Super Fm, για την πρωινή εκπομπή της 
με τον Πέτρο Αθανασίου. Το outfit της, ένα αθλητικό λουκ, δεν πρόδιδε 
τα πρώτα σημάδια της εγκυμοσύνης της. Το μόνο που απομένει είναι η 
ίδια να το επιβεβαιώσει και, όπως αναμένεται, να δεχθεί καταιγισμό από 
όμορφες ευχές και σχόλια συνεργατών και φίλων. ok!  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Θα γίνεί μαμα 
γία δεύτερη φορα;

ηταν Κοίνο μύΣτίΚο ΠΩΣ
η ΚΩνΣταντίνα εύρίΠίδού Καί 

ο νεΚταρίοΣ αΛεΞανδρού 
ηΘεΛαν να αΠοΚτηΣούν 

Καί δεύτερο Παίδί

Η παρουσιάστρια επέλεξε ένα αθλητικό λουκ,
που δεν πρόδιδε τα πρώτα σημάδια της εγκυμοσύνης της.

Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιώσει
ούτε διαψεύσει την είδηση.
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Η Ήβη Αδάμου όχι μόνο αλλάζει λουκ σαν τα πουκά-
μισα, αλλά μπορεί και να τα υποστηρίξει με μεγά-
λη επιτυχία, όσο τολμηρά και αν είναι. Την προηγού-

μενη βδομάδα βρέθηκε σε δύο shows στο Athens Xclusive 
Designers Week, υιοθετώντας διαφορετικά στυλ και μαγνητί-
ζοντας τα βλέμματα. Αρχικά την είδαμε στο σόου της Υβόν-
νης Μπόσνιακ, επιλέγοντας μιαν ανατρεπτική εμφάνιση με 
ένα αυστηρό black & white look και κοντό μαλλί, που λάτρε-
ψαν όλοι και συζητούσαν μεταξύ τους εάν είναι όντως αλη-
θινό μαλλί ή όχι. Η απορία λύθηκε λίγη ώρα αργότερα, όταν 
το «παρών» της έδωσε και στην επίδειξη των MI-RO, όπου η 
εμφάνισή της ήταν διαφορετική. Με κατακόκκινο σούπερ μίνι 
φόρεμα και αλογοουρά απέδειξε πως το προηγούμενο λουκ 
της ήταν περούκα. Η ίδια, όμως, όπως είδαμε και στα social 
media της, το λάτρεψε μιας και μοιράστηκε πολλές φωτογρα-
φίες με τους διαδικτυακούς της φίλους με το αγορίστικο μαλ-
λί της και ίσως σκέφτεται να το υιοθετήσει. ok!  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 

 

Η ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ 

ΠΩΣ ΛΑΤΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΟΛΜΗΡΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕ ΠΟΛΥ

ΜΕ ΝΕΟ
HAIR STYLE

HBH ΑΔΑΜΟΥ

Η Κύπρια τραγουδίστρια έδωσε το «παρών»
της στην επίδειξη των MI-RO.

Με περούκα εμφανίστηκε
η Ήβη Αδάμου
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Δικαιως, έχέι ταραξέι τα «νέρα» της βιομηχανιας 
της μοΔας, καθως θέωρέιται ένας απο 
τους πιο καλοντυμένους ανΔρές ςτον 
κοςμο. η φιλοςοφια του, «μake/βelieve», 

τον έκανέ να κυνηγηςέι και να κατακτηςέι 
τα ονέιρα και τις φιλοΔοξιές του.

Μάθιου Ζορπάς

το παραπονο του
απο την κυπρο!

Ο Κύπριος Fashion Blogger 
Mάθιου Ζορπάς διαθέτει 
-ομολογουμένως- μια ευ-

γενική αλλά συνάμα δυναμική προ-
σωπικότητα ενός τζέντλεμαν από την 
εποχή του Σέρλοκ Χολμς, έχοντας 
για «όπλα» την ακαταμάχητη γοητεία 
και την αστείρευτη πηγή χιούμορ/κα-
λοσύνης. Σε μια αποκλειστική συνέ-
ντευξη στο Περιοδικό ΟΚ! ο Μάθι-
ου Ζορπάς απαντά στο γιατί δεν έχει 
αφήσει τον εαυτό του να ερωτευτεί 
τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά και τι 
τον έχει πικράνει στην Κύπρο. Παράλ-
ληλα, μας μυεί στον θαυμαστό κόσμο 
της μόδας και μας εξηγεί τι καθορίζει 
την επιτυχία του!

Στο ντοκιμαντέρ που προβλή-
θηκε στην Κύπρο, «Make/
Believe», μας δίνεις μια «κλε-
φτή» ματιά από τον θαυμαστό 
κόσμο της μόδας, αλλά πα-
ράλληλα μοιράζεσαι και τους 
φόβους σου. Όταν βλέπεις 
τον -αληθινό- εαυτό σου, αλλά 
και τη μέχρι τώρα πορεία σου, 
τι σκέφτεσαι;
To «Make/Believe» έχει κάνει τον 
γύρο του κόσμου καταγράφοντας 
τις ανησυχίες και τους φόβους μου. 
Από το πρώτο screening μπήκα σε 
μια «ζώνη αντανάκλασης» της εικό-
νας μου, έτσι ώστε να δω κατάματα 
τους μελλοντικούς μου στόχους. Εί-
μαι πάρα πολύ τυχερός που αυτό που 
έχω χτίσει το έχω σπουδάσει και έτσι 
μπορώ να αντιμετωπίσω τις προκλή-
σεις που έρχονται. Το τι βλέπω σήμε-
ρα, όταν παρακολουθώ την ταινία, 
ένα χρόνο μετά, είναι ένα μήνυμα με 
αποδέκτες τους νέους: Μπορούν να 
χάσουν την ταυτότητά τους εξαιτίας 
των social media. Το online δεν είναι 
μόνο το πώς κάνουμε δουλειές, αλλά 
αντανακλά και στο ποιοι πραγματικά 
είμαστε και το τι κάνουμε.

Στο ντοκιμαντέρ σου ανέφε-
ρες ότι έχεις πέντε χρόνια να 
ερωτευτείς. Τι είναι αυτό που 
ψάχνεις και δεν το έχεις βρει 
ακόμη;
Αυτό συμβαίνει διότι ακόμη να βρω 
την αδρεναλίνη που ψάχνω σε κάποιο 
πρόσωπο. Πιστεύω ότι ο έρωτας εί-
ναι ένα αίσθημα, μια σύνδεση μεταξύ 
ατόμων. Δεν έχει να κάνει με τις επιδε-
ξιότητες που έχει κάποιος. Θα έλεγα 
ότι είμαι ο τελευταίος των ρομαντικών!

Θα έκανες ξανά κάποιο ντο-
κιμαντέρ; Aν ναι, τι κεντρικό 
άξονα θα ήθελες να είχε;
Αν είχα την ευκαιρία, θα επέλεγα να 
κάνω ένα πρότζεκτ με ταξίδια. Θα 
ήταν ωραίο να έδειχνα την κουλτούρα 
των χωρών μέσω εμένα. Προσωπικά, 
το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο 
είναι η Βραζιλία. Είναι υπέροχο να τα-
ξιδεύεις και να εξερευνάς νέα μέρη. 
Να γνωρίζεις τα ήθη και έθιμα μιας 
χώρας και να ανακαλύπτεις συγκλονι-
στικές ιστορίες ανθρώπων. Ένα τέτοιο 
ντοκιμαντέρ, ενδεχομένως, να ήταν το 
επόμενο βήμα στην καριέρα μου!

Πρόσφατα, επισκέφθηκες το 
Τόκιο και μέσα από τις φωτο-
γραφίες που ανάρτησες στο 
Instagram μάς μύησες στην 
πρωτοποριακή και συνάμα 

παραδοσιακή κουλτούρα 
του μαγευτικού αυτού προο-
ρισμού. Τι σου κεντρίζει πιο 
πολύ το ενδιαφέρον;
Το Τόκιο είναι η πόλη του μέλλοντος. 
Είναι η τέταρτη φορά που την επισκέ-
πτομαι, αλλά πάντα είναι λες και πάω 
για πρώτη φορά. Ίσως καμία άλλη 
πόλη στον κόσμο να μην έχει καταφέ-
ρει αυτή την ισορροπία. Συνδυάζει την 
καινοτομία με την κουλτούρα. Μακά-
ρι όλες οι πρωτεύουσες να είχαν αυτή 
την κατεύθυνση. Είναι πραγματικά 
ένας υπέροχος προορισμός, γεμάτος 
εκπλήξεις και μαγεία.

Πώς καταφέρνεις να διατηρείς 
την ποιότητα, τόσο στην προ-
σωπική όσο και στην επαγγελ-
ματική σου ζωή;
Δεν ήμουν πάντα έτσι. Απαιτεί πολύ 
μόχθο και κόπο για να πετύχεις κάτι. 
Χρειάζεται πολύ κουράγιο για να πετύ-
χεις τον σκοπό και τον στόχο σου. Η 
ποιότητα μπήκε στη ζωή μου στην ηλι-
κία των 30. Τα τελευταία 11 χρόνια 
δουλεύω πολύ σκληρά και τώρα απο-
λαμβάνω τους καρπούς όλης αυτής 
της προσπάθειας.

Τι σε γοητεύει πιο πολύ από 
τον θαυμαστό κόσμο της μό-
δας;
Αυτό που με εντυπωσιάζει ακόμα είναι 
η δημιουργικότητα και το ταλέντο αρ-
κετών ανθρώπων της μόδας. Έχουν 
μια αυθεντικότητα και συνάμα μοναδι-
κότητα σε αυτό που παράγουν, παρά 
τις οικονομικές και πολιτικές προκλή-
σεις που καλούνται να αντιμετωπί-
σουν στο διάβα τους. Αυτό είναι το 
αληθινό πάθος της μόδας, το οποίο 
είναι σπάνιο να βρεις σε κάποια άλλη 
βιομηχανία.

Ο χώρος της τηλεόρασης θα 
σε ενδιέφερε; Ενδεχομένως 

«ΘΑ ΕΚΑΝΑ 
ΕΝΑ ΒρΑΔιΝΟ 

ΣΟΟυ, ΟΠΟυ ΘΑ 
ΕφΕρΝΑ γιΑ ΠρώΤΟ 
ΚΑλΕΣΜΕΝΟ ΤΟΝ 
υΠΟυργΟ ΠΑιΔΕιΑΣ 

ΚΑι ΠΟλιΤιΣΜΟυ 
ΤΗΣ ΚυΠρΟυ»
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εάν είχες κάποιο ένθετο που να σχετιζό-
ταν με τη μόδα;
Ο χώρος της τηλεόρασης αλλάζει και θα συνεχί-
σει να συμβαίνει αυτό. Βρισκόμαστε στην εποχή 
του Νetflix, του Apple TV και του Disney. Τα δεδο-
μένα συνεχώς αλλάζουν. Σίγουρα θα μου άρεσε 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με βάση όμως την καινούρ-
για τάξη πραγμάτων. Θα ήθελα να ήταν κάτι ποιο-
τικό. Για παράδειγμα, θα έκανα ένα βραδινό σόου, 
όπου θα έφερνα για πρώτο καλεσμένο τον Υπουρ-
γό Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, Κώστα 
Χαμπιαούρη, για να τον «ανακρίνω» για φλέγοντα 
ζητήματα της Κύπρου, καθώς και για το όραμα που 
έχει για το νησί.

Ποια βιώματα του παρελθόντος σου σε 
βοήθησαν να «χτίσεις» το παρόν;
Θεωρώ ότι οι σπουδές μου στο Λονδίνο έπαιξαν 
καταλυτικό ρόλο στο πώς έχω σκιαγραφήσει το 
παρόν μου. Η διαφορετικότητα που βίωσα εκεί και 
το γεγονός ότι γνώρισα άτομα από άλλες κουλτού-
ρες με έκανε να δω τον κόσμο από διαφορετική 
σκοπιά. Όλο αυτό δημιούργησε το «μονοπάτι» για 
να έχω τα κατάλληλα εφόδια και να προχωρήσω 
μπροστά. Να χαράξω τον δικό μου δρόμο, όπως 
τον είχα οραματιστεί.

Στο Λονδίνο η βιομηχανία μόδας δίνει 
ευκαιρίες. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να 
γίνει και στην Κύπρο;
Δεν πιστεύω στην τύχη ούτε και στις ευκαιρίες. Στο 
Λονδίνο υπάρχει χώρος και σεβασμός. Η κυπρι-
ακή αγορά δεν τα έχει αυτά. Δεν υπάρχει κατεύ-
θυνση σε καμία βιομηχανία, πόσο μάλλον σε αυτή 
της μόδας. Θα σου θέσω το εξής ερώτημα: Στην 
Κύπρο θεωρούμε τη βιομηχανία του τουρισμού 
επιτυχημένη; Kαι αν ναι, όλο αυτό συμβαίνει για 
το πακέτο που προσφέρει; Και ποιο είναι αυτό το 
πακέτο; Οι υπηρεσίες των 5 αστέρων; H ανάπτυ-
ξη; H κουλτούρα; Το περιβάλλον; Χρειάζεται μόνο 
μια στιγμή για να δούμε εάν έχουμε κάποιο είδος 
βιομηχανίας. Από την άλλη, εάν η απάντηση είναι 
αρνητική, τότε και η βιομηχανία της μόδας δεν έχει 
θέση εδώ!

Σου έχει αφήσει πικρή γεύση ο τρόπος 
που σου συμπεριφέρθηκαν κάποια άτο-
μα προτού φύγεις για Λονδίνο;
Η ερώτησή σου αναφέρεται στο παρελθόν, ωστό-
σο, ακόμη και σήμερα, παίρνω πολλές πικρίες. Στο 
παρελθόν ήταν λόγω του περιορισμού που έχει η 
Κύπρος. Στο παρόν στάδιο θεωρώ ότι το να ακου-
στεί η φωνή μου είναι ένας συνεχής αγώνας. Υπάρ-
χει μια άγνοια και μια ισχυρογνωμοσύνη όσον 
αφορά το γεγονός ότι οι Κύπριοι δεν αλληλοϋ-
ποστηριζόμαστε. Ακόμη από τα κυπριακά ΜΜΕ 
και συνέδρια δεν έχω την κατάλληλη υποστήρι-
ξη, πόσο μάλλον από κυπριακές εταιρείες, για τον 
λόγο ότι οι Κύπριοι δεν συνάπτουν συνεργασίες 
με άλλους Κύπριους. Αποθεώνουμε το ξένο και 
επενδύουμε στην αγορά τους. Έτσι, παραγκωνίζου-
με τη δική μας. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Τα 
τελευταία 7 χρόνια έχω προμοτάρει και έχω συνερ-
γαστεί με τουριστικά συμβούλια της Γενεύης, των 
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Μαλδιβών, του Ντουμπάι, αλλά έχω αγνοηθεί 
από τουριστικά συμβούλια της Κύπρου. Αυτή 
είναι μια πικρή γεύση για κάποιον που άφησε τη 
χώρα του λόγω του περιορισμού που υπάρχει 
εκεί και έχει καταφέρει το ακατόρθωτο σε κά-
ποια άλλη χώρα, καθώς η δικιά του τον προσπέ-
ρασε. Ακόμη και σήμερα, που έχουν αλλάξει τα 
πράγματα, συνεχίζουν να μη δείχνουν κανένα 
ενδιαφέρον και αυτό όχι μόνο με θλίβει, αλλά 
με σταματά στο να προσφέρω στη χώρα μου!

Σε έχει αντιμετωπίσει κάποιος πιο «ευ-
νοϊκά» εξαιτίας του ότι είσαι Κύπριος 
ή ενδεχομένως το γεγονός αυτό να 
σε δυσκόλεψε σε κάποια ανοίγματα;
Σε ένα ευρωπαϊκό έθνος αρνούμαι να με προσ-
διορίζουν από το πού προέρχομαι. Σίγουρα, η 
ταυτότητά μου δεν με έχει βοηθήσει στο να με 
δει κάποιος πιο ευνοϊκά ή το αντίθετο. Στη δική 
μου βιομηχανία μετρά το ταλέντο, η δημιουργι-
κότητα και η αυθεντικότητα.

Έχεις κάνει κάποιο τατουάζ που να 
σου θυμίζει κάποιο συνταραχτικό γε-
γονός της ζωής σου;
Το πρώτο μου τατουάζ το έχω κάνει πριν πάω 
στον στρατό. Επίσης, έκανα και ένα τατουάζ 
για το πρώτο μου ταξίδι στη Βραζιλία (Made in 
Brazil) και έκανα ακόμη ένα όταν είχε καθυστε-
ρήσει η πτήση μου από Λος Άντζελες - Λονδί-
νο και είχα τη φαεινή ιδέα να κάνω ένα τατου-
άζ μιας φοινικιάς. Συνολικά, έχω περίπου 10 
τατουάζ και όλα σημαδεύουν μια στιγμή στον 
χρόνο.

Yπάρχει κάτι επαναστατικό που να 
έχεις δει σε fashion show του εξωτε-
ρικού και θεωρείς ότι θα ήταν καλό 
να το «ενσωματώσουμε» και στη δική 
μας χώρα;
Οι συνεργασίες. Είναι ένα μέσο το οποίο χρησι-
μοποιούμε πολύ στο εξωτερικό, ειδικά μετά από 
την οικονομική κρίση, και είναι κάτι το οποίο δεν 
έχω δει να συμβαίνει στην Κύπρο.

Πώς καθορίζεις την επιτυχία;
Δεν είναι τα λεφτά, ούτε οι συνεργασίες, αλλά 
ούτε και ο αριθμός των follower. Αυτό που την 
καθορίζει είναι ο χρόνος, διότι είναι κομμάτι της 
επιτυχίας και έχει γίνει πλέον τόσο πολύτιμος, 
που θεωρώ ότι εάν έχω περισσότερο χρόνο, 
τότε θα ήταν μεγάλη επιτυχία!

Ποιο είναι το επόμενο βήμα που θα σε 
φέρει πιο κοντά στον στόχο σου;
Μετά από ένα χρόνο περιοδείας της ταινίας 
«Make/Believe» αποφασίσαμε να το κάνου-
με και online στο blog μου (The Gentleman 
Blogger) ανήμερα του boxing day! Mε αυτό το 
βήμα θα «αφυπνίσουμε» κάποιους ανθρώπους 
που έχουν «χαθεί».  ok!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
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Ο μεγαλύτερος γαστρονομικός θεσμός της Κύπρου, τα Cyprus 
Eating Awards, που διοργανώνει το Check In Cyprus, γι’ ακόμη 
μια χρονιά επιβραβεύουν τα κορυφαία εστιατόρια του νησιού. 

Τα βραβεία θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019, στο 
ξενοδοχείο Parklane, A Luxury Collection Resort & Spa, στη Λεμεσό. Τα 
υποψήφια εστιατόρια είναι 85 σε 12 κατηγορίες και διεκδικούν τα πο-
λυπόθητα βραβεία. Παρουσιάστρια της λαμπερής βραδιάς θα είναι η 
Ελένη Τσολάκη, που από την πρώτη στιγμή που της έγινε η πρόταση δεν 

έκρυψε τον ενθουσιασμό της. «Ανυπομονώ να γνωριστούμε, να διασκε-
δάσουμε, να περάσουμε υπέροχα και να βραβεύσουμε τα καλύτερα 
εστιατόρια της Κύπρου. Ελπίζω κάποια από αυτά να έχω τον χρόνο να 
τα γνωρίσω και από κοντά και να γευτώ τα υπέροχα πιάτα τους. Τα λέμε 
πολύ σύντομα», δήλωσε στο περιοδικό ΟΚ!. Το μενού της βραδιάς θα 
επιμεληθεί ο βραβευμένος chef με σύνολο 5 αστέρια Michelin, Paco 
Pérez, ο οποίος θα χαρίσει γεύσεις αστέρων στη βραδιά. Μη χάσεις 
όλες τις λεπτομέρειες στο www.checkincyprus.com.

Cyprus Eating awards 2019 

Η ΕλΕνΗ ΤσολάκΗ
πάρουσιάσΤριά ΤΗσ μΕγάλΗσ βράδιάσ

δΕκάπΕνΤΕ χρονιά γιορΤάζουν φΕΤοσ Τά Cyprus Eating awards,
που διοργάνώνΕι Το ChECk in Cyprus κάι πάρουσιάζΕι Η nEsprEsso

CYPRUS EATING AWARDS 2019
παρουσιάζει: nespresso. με τη στήριξη της Τράπεζας κύπρου. χορηγοί: φυσικό νερό acqua panna, san pellegrino, οινοποιείο παπαγιαννάκος,

παγωτά Mövenpick, σαμπάνια Jacquart, ικΕά, μπύρα κΕο, σκλαβενίτης, προγράμματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής του intercollege.
powered by Mini. tα βραβεία θα φιλοξενήσει το parklane, ά Luxury Collection resort & spa.

Η καταμέτρηση των ψήφων έγινε με την εγκυρότητα του intercollege.
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ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΠΗΡΕ Η ΣΑΡΛΙΝ 
ΘΕΡΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΜΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΜΠΕΒΕΡΛΙ ΧΙΛΣ

ΣΑΡΛΙΝ ΘΕΡΟΝ

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΠΗΡΕ Η ΣΑΡΛΙΝ 
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ
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ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΠΗΡΕ Η ΣΑΡΛΙΝ 
ΘΕΡΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΜΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΜΠΕΒΕΡΛΙ ΧΙΛΣ

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ

Η βραβευμένη ηθοποιός μαζί με 
τον Καναδό ηθοποιό Σεθ Ρόγκεν 

και τον ηθοποιό Ντέιβιντ Ογιελόβο

Το βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης, 
μια από τις πλέον αξιομνημόνευτες διακρί-
σεις που απονέμει το Χόλιγουντ, κέρδισε η 

διάσημη ηθοποιός Σαρλίν Θερόν. Με το βρα-
βείο αυτό επιβραβεύεται μια εντυπωσιακή καριέ-
ρα, κατά τη διάρκεια της οποίας η Νοτιοαφρι-
κανή πρωταγωνίστρια δεν δίστασε να αντιταχθεί 
στη λαμπερή εμφάνισή της για να υποδυθεί περί-
πλοκους και σκοτεινούς ρόλους. Αυτό ακριβώς 
συνέβη στην ταινία «Monster», όπου η Θερόν 
ερμήνευσε τον ρόλο μιας ιερόδουλης, δολοφό-
νου κατά συρροή, για τον οποίο βραβεύτηκε το 
2004 με το Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού. Κατά 
τη διάρκεια της τελετής ο σκηνοθέτης Τζέισον Ρά-
ιτμαν μίλησε για τη διάσημη ηθοποιό λέγοντας ότι 
«πρόκειται για την πλέον ρηξικέλευθη ηθοποιό με 
την οποία έχω ποτέ συνεργαστεί και πιθανόν το 
πλέον ρηξικέλευθο πρόσωπο το οποίο έχω ποτέ 
συναντήσει». Η ίδια μετά τη βράβευσή της δήλω-
σε συγκλονισμένη και ζήτησε αστειευόμενη ένα 
κοκτέιλ. Αυτό το διάστημα η Σαρλίν Θερόν πρω-
ταγωνιστεί στη νέα ταινία «Bombshell» μαζί με τη 
Νικόλ Κίντμαν και τη Μάργκο Ρόμπι. Σύμφωνα 
με το σενάριο της ταινίας, στην οποία πρωταγωνι-
στεί, υποδύεται τη διάσημη πρώην ανκοργούμαν 
του Fox News, Mέγκιν Κέλι, που πραγματεύεται 
την πτώση του συνιδρυτή του τηλεοπτικού δικτύου 
Ρότζερ Έιλς, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουα-
λική παρενόχληση. Από την πλευρά της η Νικόλ 
Κίντμαν υποδύεται την Γκρέτσεν Κάρλσον, επίσης 
πρώην δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του 
Fox News, η οποία μήνυσε τον Έιλς για σεξουα-
λική παρενόχληση, ωθώντας έτσι πλήθος άλλων 

γυναικών να ορθώσουν το ανάστημά τους και να 
προσάψουν στον πανίσχυρο έως τότε επικεφα-
λής του αγαπημένου ενημερωτικού τηλεοπτικού 
δικτύου του Ντόναλντ Τραμπ την ίδια κατηγορία, 
εξαναγκάζοντάς τον, τελικά, να παραιτηθεί. Μάλι-
στα, όπως είχε λεχθεί παλαιότερα, η μεταμόρφω-
σή της ήταν τόσο επιτυχημένη που είχε μπερδέψει 
ακόμη και τη συμπρωταγωνίστριά της, Νικόλ Κί-
ντμαν. «Νόμιζα ότι ήταν θυμωμένη μαζί μου. Σκέ-
φτηκα “Θεέ μου, τι έκανα; Μήπως χάλασα κάτι 
στο καμαρίνι της; Μήπως δεν τη χαιρέτησα ευγε-
νικά;» περιέγραψε η Σαρλίζ Θερόν. «Με πλησία-
σε και μου είπε “Σαρλίζ;” και όταν της απάντησα 
“Ναι, είσαι θυμωμένη μαζί μου;” μου είπε “Όχι, 
απλά δεν ήξερα ότι είσαι εσύ!». Η ταινία αναμένε-
ται να ξεκινήσει να προβάλλεται στις αμερικανικές 
αίθουσες λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, 
ενώ στην Ευρώπη κατά τη νέα χρονιά. Τη σκηνοθε-
σία υπογράφει ο Τζέι Ρόουτς, ενώ τον Ρότζερ Έιλς 
υποδύεται ο Τζον Λιθγκόου.

Εξαιρετική ηθοποιός…
…αλλά και μια τολμηρή ανύπαντρη μητέρα δύο 
υιοθετημένων παιδιών είναι η Σαρλίν Θερόν. Επί-
σης είναι η ιδρύτρια του Charlize Theron Africa 
Outreach Project για την καταπολέμηση του HIV/
AIDS μεταξύ των νέων της Αφρικής, Αγγελιοφό-
ρος Ειρήνης του ΟΗΕ και ακτιβίστρια για την προ-
στασία των ζώων και του περιβάλλοντος. Η ίδια 
μάχεται με σθένος για τα δικαιώματα των γυναι-
κών και την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων.   ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ
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Μισέλ ΟυιλιαΜσ

«Γεννήθήκα με μια εντονή αναΓκή 
Για ανεξαρτήσια»

τήν εχουμε Γνωρισει μεσα απο τή σειρα «νεανικεσ ανήσυχιεσ», 
εντουτοισ στήν πορεια μεταμορφωθήκε σε μιαν απο τισ 

μεΓαλυτερεσ σταρ του κινήματοΓραφου. ή μισελ ουιλιαμσ ειχε 
ανεκαθεν το «αστρο» Γιαμια λαμπρή καριερα στο χολιΓουντ. κατ’ 

ακριβειαν, το κοκκινο χαλι ήταν ήδή στρωμενο Για εκεινήν.
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στιγμή που ο συμπρωταγωνιστής της Μαρκ Γου-
όλμπεργκ απέσπασε το ποσό του $1,5 εκ. Σύμ-
φωνα με κάποιον που γνώριζε την υπόθεση, ο 
Μαρκ Γουόλμπεργκ εισέπραξε παραπάνω από 
1.000 φορές μεγαλύτερο ποσό από τη Μισέλ 
Ουίλιαμς, διότι οι επαναληπτικές σκηνές ήταν 
εκτός του συμβολαίου του. Ωστόσο, ο ηθοποι-
ός, προς τιμήν του, δώρισε τα χρήματα που εισέ-
πραξε στο #TimesUp, το ταμείο που δημιουργή-
θηκε για τη νομική εκπροσώπηση των θυμάτων 
του #MeToo. Πλέον φαίνεται πως η βιομηχανία 
του θεάματος έχει αρχίσει να διευθετεί το ζήτη-
μα, ενώ η Μισέλ Ουίλιαμς δήλωσε ότι για την 
τελευταία της δουλειά πληρώθηκε όσο και ο 
άντρας συμπρωταγωνιστής της.

«η ΜιΣέλ ΣταΜατηΣέ 
τΟ ΣχΟλέιΟ,
κυριΩΣ λΟΓΩ 
τηΣ έντΟνηΣ 
ΠέριΠαικτικηΣ 

ΣυΜΠέριφΟραΣ τΩν 
ΣυΜΜαθητΩν τηΣ» 

η Μισέλ Ίνγκριντ Ουίλιαμς γεν-
νήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου το 
1980 στη Μοντάνα των HΠα. 

η μητέρα της, κάρλα Ίνγκριντ, είναι 
νοικοκυρά και ο πατέρας της, λάρι ρί-
τσαρντ, συγγραφέας και έμπορος, έχο-
ντας υπάρξει δύο φορές υποψήφιος 
γερουσιαστής με την παράταξη των ρε-
πουμπλικάνων στις ηνωμένες Πολιτείες. 
Σαν παιδί ήταν πολύ εσωστρεφής και 
μυστικοπαθής, χαρακτηριστικά που δια-
τηρεί μέχρι και σήμερα, ενώ το ενδιαφέ-
ρον της για την υποκριτική ήρθε αρκετά 
νωρίς, όταν μετακόμισε με την οικογέ-
νειά της στο Σαν φρανσίσκο στην ηλι-
κία των εννέα ετών. Στις αρχές της δε-
καετίας του ’90 ξεκίνησε τις εμφανίσεις 
στην τηλεόραση, περνώντας από διά-
φορα προγράμματα, μέχρι και από το 
«Baywatch» το 1993. Πριν ακόμη βγει 
από την εφηβική ηλικία, το 1996 έκανε 
το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην 
οικογενειακή περιπέτεια με πρωταγωνι-
στή το αγαπημένο σκυλί των παιδικών 
μας χρόνων, τη «λάσσι», στην ομώνυμη 
ταινία, κερδίζοντας μάλιστα υποψηφι-
ότητα καλύτερης ερμηνείας νέας ηθο-
ποιού από τα βραβεία Young Artist. το 
1995 πέρασε από τα πλατό της ταινίας 
τρόμου και επιστημονικής φαντασίας 
«Species», κάνοντας την παρουσία της 
αισθητή σε ένα μεγαλύτερο κοινό, ως η 
μικρή Σιλ, η οποία μεγαλώνει γρήγορα 
για να γίνει ο χαρακτήρας - τέρας που 
υποδύεται η νατάσα χένστριτζ. η περι-
πέτεια και η επιστημονική φαντασία την 
ακολούθησε και στην επόμενή της ται-
νία «Timemaster» (1995) και περίπου 
εκείνη την περίοδο η Μισέλ σταμάτησε 
το σχολείο, κυρίως λόγω της έντονης 
περιπαικτικής συμπεριφο-
ράς των συμμαθητών της 
και συνέχισε τα μαθή-
ματα στο σπίτι, μαζί με 
τη μητέρα της. Μόλις κα-
τάφερε να τελειώσει το σχολείο, 
συνέχισε μόνη της την πορεία στην υπο-
κριτική και μετακόμισε στο λος Άντζε-
λες. η μεγάλη επιτυχία που σηματοδό-
τησε την καριέρα της δεν άργησε να 
έρθει, καθώς το 2005 πρωταγωνίστη-
σε στην ταινία «Μυστικό του Brokeback 
Mountain», για την οποία έλαβε διθυ-
ραμβικές κριτικές, ενώ έλαβε υποψηφιό-
τητα για Όσκαρ Β' Γυναικείου ρόλου. το 
2010 κέρδισε το Όσκαρ α' Γυναικείου 
ρόλου για την ερμηνεία της στο αισθη-
ματικό δράμα «Blue Valentine». Σταθ-
μός στην καριέρα της ήταν και η ταινία 
«All the money in the world», για την 
οποία η ηθοποιός αποκάλυψε ότι «πα-
ρέλυσε» στο άκουσμα της είδησης ότι 
εκείνη πληρώθηκε με $80 την ημέρα, τη 

«Γεννήθήκα με μια εντονή αναΓκή 
Για ανεξαρτήσια»

τήν εχουμε Γνωρισει μεσα απο τή σειρα «νεανικεσ ανήσυχιεσ», 
εντουτοισ στήν πορεια μεταμορφωθήκε σε μιαν απο τισ 

μεΓαλυτερεσ σταρ του κινήματοΓραφου. ή μισελ ουιλιαμσ ειχε 
ανεκαθεν το «αστρο» Γιαμια λαμπρή καριερα στο χολιΓουντ. κατ’ 

ακριβειαν, το κοκκινο χαλι ήταν ήδή στρωμενο Για εκεινήν.

το σχολείο, κυρίως λόγω της έντονης 
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Προσωπική ζωή
Το 2005 γνωρίζει τον Χιθ Λέτζερ στην ταινία 
«Το μυστικό του Brokeback mountain», με τον 
οποίο συνάπτει σχέση. Στην ηλικία των 25 
ετών η Ουίλιαμς αποκτά τη Ματίλντα, τον καρ-
πό του έρωτά της με τον Λέτζερ. Η θυελλώδης 
σχέση τους περνάει από σκαμπανεβάσματα 
και εν τέλει το 2007 αποφασίζουν να χωρί-
σουν. Τον Ιανουάριο του 2008 ο Χιθ Λέτζερ, 
σε ηλικία μόλις 28 ετών, πεθαίνει. Ο θάνατός 
του αποδόθηκε σε δηλητηρίαση από την ταυ-
τόχρονη κατάποση παυσίπονων, αγχολυτικών 
και υπνωτικών χαπιών και θεωρήθηκε ατύχημα. 
Μετά από τον αιφνίδιο θάνατο του Λέτζερ, η 

Ουίλιαμς και η κόρη της έγιναν το επίκεντρο 
των παπαράτσι, με αποτέλεσμα η ίδια να προ-
σπαθεί να μην εκτίθεται στα ΜΜΕ και να δίνει 
ελάχιστες συνεντεύξεις. Παρόλα αυτά, η ίδια 
δήλωσε ότι ο Λέτζερ θα είναι πάντα μαζί της, 
μέσα από την κόρη της, στην οποία επεσήμανε 
τα εξής: «Ο μπαμπάς σου με αγάπησε προτού 
κανείς άλλος καταλάβει ότι ήμουν ταλαντού-
χα, όμορφη ή πως είχα ωραία ρούχα».. Έκτο-
τε, οι δυο τους αποφάσισαν να φύγουν οριστι-
κά από το σπίτι που διέμεναν με τον Λέτζερ και 
μετακόμισαν μόνιμα στο Λος Άντζελες. Δέκα 
χρόνια αργότερα, η Ουίλιαμς παντρεύτηκε τον 
μουσικό Φιλ Έλβερουμ. H ηθοποιός σε συνέ-

ντευξή της είχε επιβεβαιώσει την είδη-
ση του γάμου τους, μιλώντας μάλιστα 
και για το πώς κατάφερε να ξαναβρεί 
την αγάπη μετά τον θάνατο του Χιθ Λέ-
τζερ. «Μην εγκαταλείπετε. Μην παρα-
δίνεστε σε κάτι που σας κάνει να νιώ-
θετε σαν να είστε στη φυλακή, ή ακόμη 
πιο σκληρό, σας πονά». Ωστόσο, πρό-
σωπο του περιβάλλοντός της δήλωσε 
ότι η Ουίλιαμς και ο μουσικός σύζυγός 
της χώρισαν στις αρχές του χρόνου. Η 
ίδια πάντως δεν φαίνεται ότι θα αφήσει 
αυτό το γεγονός να εμποδίσει την ευτυ-
χία της. «Γεννήθηκα με μια έντονη ανά-
γκη για ανεξαρτησία», ανέφερε η ίδια. 

Η «δύναμη» της Ουίλιαμς
«Είναι τόσο περίεργη λέξη. Ποτέ δεν 
αισθάνθηκα πραγματικά συνδεδεμένη 
με αυτήν. Νομίζω ότι είναι επειδή όταν 
έβλεπα παραδείγματα από αυτή στη 
ζωή μου, γινόταν κακή χρήση της. Η δύ-
ναμη δεν ήταν ποτέ κάτι που ήθελα με 
τον τρόπο που είχα δει να παρουσιάζε-
ται», αναφέρει χαρακτηριστικά η βρα-
βευμένη με Όσκαρ ηθοποιός. H ίδια 
προσθέτει ότι θα μπορούσε να αποκα-
λέσει «δύναμη» τον τρόπο με τον οποίο 
εξισορροπεί την επαγγελματική και 
προσωπική της ζωή. «Συνεπώς, νομίζω 
ότι ένα είδος επαναπροσδιορισμού της 
δύναμης, που μπορεί να έχει σημασία 
για μένα προσωπικά, έχει επιτευχθεί. 
Υποθέτω ότι θα μπορούσα να το ονο-
μάσω δύναμη ή απλώς ικανότητα να 
στηρίζω την οικογένειά μου κατά τρό-
πο ουσιαστικό. Όπως και την ικανότητα 
να διασφαλίζεις ότι ο χώρος εργασίας 
είναι ασφαλής και δίκαιος, την ικανότη-
τα να κάνεις επιλογές όχι από μία θέση 
φόβου». 

Οι «νεανικές ανησυχίες» 
της ηθοποιού
Αφού ξεκίνησε την καριέρα της με τηλε-
οπτικές εμφανίσεις στις αρχές της δε-
καετίας του ’90, η Μισέλ Ουίλιαμς έγι-
νε παγκοσμίως γνωστή με τον ρόλο της 
Τζεν Λίντλεϊ στην τηλεοπτική νεανική 
δραματική σειρά «Νεανικές Ανησυχί-
ες». «Όταν τελείωσα με την τηλεόραση, 
αισθάνθηκα σαν στιγματισμένη. Ερχό-
ντουσαν σενάρια χωρίς να έχω λόγο. 
Ένιωθα σαν ένα αιώνιο παιδί», εξήγησε 
η ταλαντούχα ηθοποιός. Παράλληλα, 
πρόσθεσε: «Φοβόμουν να βάλω τον 
εαυτό μου σε μια θέση όπου επρόκειτο 
να δεσμευτώ για κάτι και στη συνέχεια 
τελικά θα έπρεπε να κάνω κάτι που δεν 
ήθελα να κάνω».  ok!  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: AdriAnA M BArrAzA, BriAn To, 

nikki nelson / Wenn.coM
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ΕΠΑΞΙΑ. ΑΛΛΩΣΤΕ, Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Το συλλεκτικό δερμάτινο Ada dress του 
JITROIS δημιουργήθηκε προς τιμήν της για το 
αφιλοκερδές έργο που κάνει υπέρ της Ελλά-

δας στο εξωτερικό. Εξαιτίας της οι μεγάλοι Οί-
κοι μόδας, όπως ο Miyake, η Chantal Thomass, η 
Chanel, η Escada, η Schiaparelli, ο Franck Sorbier, 
o Stephane Rolland και πολλοί άλλοι εργάστηκαν 
για να στηρίξουν την Ελλάδα με τη δουλειά τους, 
υπενθυμίζοντας σε όλους την πολιτιστική αξία της 
χώρας. Η ίδια κατόρθωσε για πρώτη φορά στην 
ιστορία της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού να 
επιβάλει soundtracks με τον Ψαραντώνη και τον 
Λιβαδά, Έλληνες καλλιτέχνες, original αρχαία όρ-
γανα και ορφικούς ύμνους. Τον Ιούλιο του 2019 
στο Παρίσι επένδυσε το σόου της Έλλης Λυραρά-
κη για τον Χειμώνα του 2020 με τη φωνή της Με-
λίνας Μερκούρη να μιλάει στην ελληνική γλώσσα 
για τον πολιτισμό ως κληρονομιά της Ελλάδας σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Η 
Marianne Battle έκανε το πρόσωπό της καρφίτσα 
για την προστασία των καλλιτεχνών και προσφά-
τως φωτογραφία της με φόντο την Ακρόπολη έγι-
νε έργο τέχνης από τον Thomas Iser στην Ίμπιζα 
για τη διάσωση του Αμαζονίου μαζί με την κυρία 
Μαρίνα Πατούλη, την Gigi Hadid και τον William 
Dafoe. Η Άντα Ηλιοπούλου διετέλεσε για 15 χρό-
νια διευθύντρια σημαντικών ελληνικών περιοδικών, 
πήρε βραβεία για το έργο της και εργάστηκε για 
δέκα χρόνια στο Παρίσι για το ΒΗΜΑ, ενώ δύο 
χρόνια τώρα είναι Executive Member of Board of 

Directors του Euro American Women’s council των 
ΗΠΑ, όπου συμπράττουν και γνωστές Congress 
Women, που ασχολούνται με τα ελληνικά θέματα 
στο Κογκρέσο καθώς και άλλες μεγάλες προσω-
πικότητες.

Με αφορμή την ανακήρυξη από το 
Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας τού 
2020 ως έτους Μελίνας Μερκούρη, τον 
περασμένο Ιούλιο πραγματοποίησες επί-
δειξη μόδας, όπου οι παρευρισκόμενοι 
άκουσαν τη φωνή της Μελίνας Μερκού-
ρη να μιλάει για τον πολιτισμό της Ελλά-
δας…
Από την ώρα που ξεκίνησε το capital control στην 
Ελλάδα κινητοποίησα μια δράση υπέρ της Ελλά-
δας, κατά την οποία διάσημοι δημιουργοί, όπως 
ο Jitrois, η Chantal Thomass, η Escada, ο Miyake, 
η Schiaparelli, o Ziad Nakad και πολλοί άλλοι 
στηρίζουν την Ελλάδα μέσω της δουλειάς τους, 
τον φιλελληνισμό και τη διάδοση του ελληνικού 
πολιτισμού. Λόγω της δουλειάς μου στην Εβδο-
μάδα Μόδας Παρισιού με τη γαλλική εταιρεία 
Mephistopheles productions κατάφερα να περά-
σω για πρώτη φορά στα χρονικά πολλά ελληνικά 
στοιχεία μέσα στα σόου μας, όπως τους ορφι-
κούς ύμνους με αρχαία όργανα αλλά και ιδιαίτε-
ρους μουσικούς όπως ο Ψαραντώνης και ο Κώ-
στας Λιβαδάς. Τον Ιούλιο παρουσιάσαμε το σόου 
της ανερχόμενης Κρητικιάς σχεδιάστριας  Έλλης 



39

«ΚΟΜΨΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ
ΠΟΥ ΦΟΡΑΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ»

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΟΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ, ΟΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΟΙΚΟΙ ΜΟΔΑΣ 

ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ 
ΕΠΑΞΙΑ. ΑΛΛΩΣΤΕ, Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Λυραράκη, με μια σειρά συλλεκτικών υποδημάτων, που είναι δη-
μιουργημένα με παραδοσιακές τεχνικές 16ου αιώνα, την αδιά-
κοπη κλωστή του Λαβύρινθου και την αναπαράσταση των τοιχο-
γραφιών της Κνωσού. Όταν κάνουμε ένα τέτοιο σόου, κυριολε-
κτικά πολιτιστικής διπλωματίας, μας ενδιαφέρει πολύ να κατα-
νοήσουν πλήρως οι ξένοι δημοσιογράφοι την ιστορία μας και 
γι’ αυτό τα παπούτσια συνοδεύονταν από ένα βιβλιαράκι με τις 
τοιχογραφίες δίπλα στο κάθε υπόδημα και αντίστοιχη επεξήγη-
ση για την αναπαράσταση. Είναι σαφές πως για να επιμένουμε 
να κάνουμε τέτοια σόου, οπωσδήποτε έχουμε πρότυπα ανθρώ-
πους όπως η Μελίνα Μερκούρη. Ήταν η πρώτη, εξάλλου, που 
άσκησε επιθετική, σύγχρονη πολιτιστική διπλωματία και αν και 
έγινε διάσημη ως καλλιτέχνης, δεν εγκατέλειψε ποτέ τον αγώνα 
της για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα κ.λπ. Έτσι, 
ανακαλύπτοντας το cd “Playing with Melina’’, ένιωσα την ανά-
γκη σε μια εποχή παρακμής που έζησε η Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια να ζωντανέψω τα βήματα κάποιας που αγωνίστηκε για 
το μοναδικό αναφαίρετο στοιχείο κληρονομιάς μας, τον πολι-
τισμό, και εξασφάλισα την αιγίδα του Ιδρύματος Μελίνα Μερ-
κούρη για να προχωρήσω αυτό το έργο για την κολεξιόν του 
2020. 

Στην Ελλάδα έχεις φιλοξενήσει κατά διαστήματα 
μεγάλες προσωπικότητες. Πώς το πέτυχες αυτό;
Είμαι 25 χρόνια δημοσιογράφος. Είχα τρεις διευθύνσεις περι-
οδικών για 15 χρόνια και ήταν πριν μεταβώ μόνιμα στο Παρίσι, 
μέσω μιας πρόσκλησης που μου είχε στείλει ο Πάουλο Κοέλιο. 
Στο Παρίσι έκανα καριέρα μέσα σε τρεις μήνες. Αυτό λέει τα 
πάντα… Συνεργάστηκα με πάρα πολλούς διάσημους δημιουρ-
γούς, όπως ο θρύλος και τεράστιος φιλέλληνας Φρανσουά 
Λεσάζ της Chanel, ο Jitrois, ο Franck Sorbier, που έκανε αφιέρω-
μα σε κολεξιόν του για τις Αρχαίες Τραγωδίες, η Chopard κ.λπ. 
Άρα όλη αυτή η δράση έγινε γιατί δούλεψα υπέρ της Ελλάδας 
με βάση τις καλές γνωριμίες μέσω της εργασίας μου. Ήθελα να 
είμαι η Ελληνίδα που σου αλλάζει τη γνώμη σου για την Ελλά-
δα. Μετά έγινα διευθύντρια αναπτυξιακής πολιτικής, PR και δι-
ευθύντρια Ελλάδας για τη γαλλική Mephistopheles Productions 
και έλαβα βραβείο από το EAWC των ΗΠΑ για τη δράση αυτή 
με τους Οίκους που στηρίζουν την Ελλάδα. Εδώ και δύο χρό-
νια είμαι και executive member of board of director για το Euro 
American Women’s council, όπου συμπράττουν και γνωστές 
Congress women, όπως η Carolyn Maloney, που ασχολούνται 
με τα ελληνικά θέματα στο Κογκρέσο, καθώς και άλλες μεγά-
λες προσωπικότητες. 

Ποιος ήταν ο λόγος που πρόσφατα προσκάλεσες 
στην Ελλάδα τον διάσημο, βραβευμένο σκηνοθέτη 
Julien Landais; 
Ο Julien είναι φίλος μου από το Παρίσι και, μετά την επιτυχία 
της ταινίας του «Aspern Papers», για την οποία είχε τη συνερ-
γασία της οικογένειας Σαρκοζί, τώρα έχει μπροστά του τρία 
πρότζεκτς. Το ένα είναι η γαλλόφωνη ταινία του με τον Gerard 
Depardieu και τον μικρό γιο του Αλέν Ντέλον, Alain Fabien 
Delon. Η δεύτερη είναι για τον Οίκο Balmain. Λίγες ημέρες πριν 
από τα γενέθλιά μου υπέγραψε και το συμβόλαιό του για την 
τρίτη του ταινία, που αφορά και την Ελλάδα, και λόγω αυτού τον 
κάλεσα στην Αθήνα για να τον τιμήσω, να του συστήσω Έλλη-
νες ηθοποιούς για την ταινία καθώς και να τον πάω επιτέλους 
στην Ακρόπολη, όπως και έγινε. Την πρώτη φορά που ήρθε 
ήταν κλειστή και είχε στεναχωρηθεί. Δεν μπορώ να δεχτώ πως 
κάποιος θα κάνει ταινία που αφορά και την Ελλάδα και να μην 
έχει δει από κοντά την Ακρόπολη, το Μουσείο και το Ηρώδειο. 
Έπρεπε να τον πάω οπωσδήποτε, όπως πάω εξάλλου και όλους 
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όσους φιλοξενώ στην Ελλάδα. Τη συγκεκριμένη 
ημέρα μάλιστα είχα και τα γενέθλιά μου και τα 
γιορτάσαμε μαζί με μια ξενάγηση στην Ακρόπο-
λη. Αυτό ήταν το δώρο των γενεθλίων μου. Ήταν 
από τα πιο ωραία δώρα που μου έκαναν ποτέ.

Μπορείς να θυμηθείς κάποια περιστατι-
κά που σου έμειναν αποτυπωμένα;
Τον Jitrois να τρώει σουβλάκι στο Μοναστηράκι 
μετά την περιήγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης 
- όπου γνώριζε για όλα ανατριχιαστικές λεπτομέ-
ρειες, για την Ιστορία και τα εκθέματα. Είναι ένας 
φανατικός φιλέλληνας και γνωστής της ελληνικής 
Ιστορίας, όπως άλλωστε οι περισσότεροι διανο-
ούμενοι της Γαλλίας. Μετά το δείπνο μάλιστα χό-
ρεψε και συρτάκι με τη μουσική που έπαιζαν κάτω 
από ένα πλατάνι κάποιοι μουσικοί. Για τον ίδιον 
ήταν η πιο ωραία ημέρα που πέρασε ποτέ στην 
Ελλάδα. Θυμάμαι τη Chantal Thomass να δοκιμά-
ζει τρελά γυαλιά και να αγοράζει παραδοσιακά 
προϊόντα και τον Πάουλο Κόελιο να σπάει πιάτα 
στο πάρτι του στο St George Lycabettus. Αυθόρ-
μητοι, ακομπλεξάριστοι άνθρωποι. Δεν μπορώ το 
δήθεν. Δήθεν βρίσκεις παντού όσο θες. Πολυτέ-
λεια για μένα είναι να είσαι αυθεντικός. Όπως αυ-
θεντική είναι και η Ελλάδα του πολιτισμού. 

Ποιους σχεδιαστές έχετε φιλοξενή-
σει μέχρι σήμερα στο Mephistopheles 
productions; Μάλιστα, απ’ ό,τι γνωρίζω, 
τον περασμένο Μάιο αποκτήσατε και 
showroom στις Κάννες…
Ανάμεσα στους σχεδιαστές είναι ο Βασίλης 

Ζούλιας, του οποίου την τουαλέτα φόρεσε στις 
Κάννες η Γερμανοτουρκάλα ηθοποιός Meryem 
Uzerli, αλλά και η Κύπρια σχεδιάστρια Μαρία 
Αριστείδου, η οποία πήγε εξαιρετικά καλά. Κατά 
διαστήματα φιλοξενήθηκαν στο Παρίσι, η Σύλια 
Κριθαριώτη, ο Οίκος Λάσκαρη, καθώς και η Ορ-
σαλία Παρθένη. Στόχος μας είναι να δείξουμε 
και νέους σχεδιαστές από Ελλάδα και Κύπρο. 
Προσωπικά, μ’αρέσει πολύ η Αφροδίτη Χερά, θα 
ήθελα να την παρουσιάσω στο Παρίσι. Επίσης, 
έχουμε κάνει τις δημόσιες σχέσεις για τον σκηνο-
θέτη Βασίλη Κεκάτο, ντύνοντας όλο το team του 
με κοστούμια Prince Erotokritos. Πολλές διάσημες 
όμως, φόρεσαν τις τουαλέτες μας στις Κάννες, 
όπως η Miss Universe Iris Mittenaere, η Barbara 
Meier, η Kimberley Garner, η Léa Mornar, η 
Fagun Thakrar, η Hina Khan, ακόμη και η Πάμελα 
Άντερσον. Επίσης, στέλνουμε ρούχα στα Golden 
Globes, κλπ. Μέλημά μας είναι να ντύνουμε τους 
σταρ με δημιουργίες των σχεδιαστών μας. Όσον 
αφορά τα σόου της Εβδομάδας Μόδας Παρι-
σιού για τον Ιανουάριο 2020 έχουμε ξεκινήσει 
να δεχόμαστε συμμετοχές από τον Μάιο, και μέ-
χρι σήμερα έχουμε δεκατέσσερεις σχεδιαστές 
που θα λάβουν μέρος σε σόου μας.

Τι ήταν αυτό που σε κέντρισε να κάνεις 
αυτήν τη δουλειά;
Πως όλοι μπορούν να γίνουν κάποιος άλλος για 
λίγο, αλλά με έναν δικό τους τρόπο, πιο προσωπι-
κό! Από μικρό παιδί λάτρευα πως θα μπορούσα 
να φοράω τρέλες τουαλέτες από το πρωί, όπως 
κάνω σε πολλά σόου μας. Αγαπούσα τα βραδι-

νά φορέματα… Τα φόραγα με γυαλιά ηλίου και 
χρυσά αθλητικά. Τα ρούχα του Λιβανέζου Ziad 
Nakad, για παράδειγμα, μου θυμίζουν παραμύ-
θια από άλλη εποχή. 

Τι σημαίνει για σένα κομψότητα;
Για μένα κομψός είναι αυτός που φοράει τον αλη-
θινό του εαυτό! Και τότε ξέρει ποιο είναι αυτό που 
του ταιριάζει ανάμεσα σε 50 ρούχα. Κομψότητα 
χωρίς χαρακτήρα και προσωπικότητα δεν υπάρ-
χει! Και η λέξη «κομψότητα» επεξηγεί τα πάντα!

Οι γυναίκες ντύνονται για τους άντρες;
Όχι, βέβαια! Ντύνονται για τον εαυτό τους και για 
τις άλλες γυναίκες... Αν ντυνόντουσαν για τους 
άνδρες σε διαβεβαιώ πως θα ήταν σχεδόν πάντα 
ημίγυμνες η γυμνές! 

Τι ακριβώς σημαίνει στυλ;
Ζώντας 25 χρόνια μες στη μόδα νομίζω πως 
πραγματικό στυλ είναι το να ξεχνάς όλα τα στυλ 
γιατί προσαρμόζονται στο δικό σου! Το μόνο 
trend που θα επιβιώσει για πάντα είναι να ανακα-
λύψεις τον νέο σου εαυτό και να γίνεις αυτό που 
πραγματικα είσαι! Αυτό είναι για μένα η απόλυ-
τη σύγχρονη μόδα: Εσύ! Όπως ακριβως νιώθεις 
άνετα να είσαι!  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
PHoTo: ΣωΤΗΡΗΣ ΚυΠΡΑΙΟΣ 

Η ΦωΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ oK! ΚυΠΡΟυ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΑΤΕΛΙΕ 
ΤΟυ ΒΑΣΙΛΗ ΖΟυΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΦΟΡΕΜΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟυΛΙΑΣ 
ΑξΕΣΟυΑΡ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΝΔυΛΑΤΟΣ 

ΜΑΛΛΙΑ - MaKE UP: aKIS KoNSTaNTINoU HaIr aNd BEaUTy 

«ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΤΑ ΣΟΟυ ΤΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΟΔΑΣ 
ΠΑΡΙΣΙΟυ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΙΑΝΟυΑΡΙΟ 2020 

ΕΧΟυΜΕ ξΕΚΙΝΗΣΕΙ 
ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ 
ΣυΜΜΕΤΟΧΕΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑιΟ» 
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ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΟ «ΣΙΓΜΑ». Η ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ

ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

«ΓΑΛΑΤΕΙΑ»

ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ 700Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Με την προβολή του 
700ού επεισοδίου, 
η «Γαλάτεια» γίνεται η 

σειρά εποχής με τα περισσότερα 
επεισόδια στην κυπριακή και ελ-
ληνική Τηλεόραση. Η σειρά, που 
συστήθηκε στους τηλεθεατές για 
πρώτη φορά την Κυριακή, 4 Σε-
πτεμβρίου 2016, έχει στο επίκε-
ντρό της τη ζωή της ηρωίδας της, 
Γαλάτειας και τον απαγορευμένο 
της έρωτα με τον Πετρή. Έρωτες, 

πάθη, κρυμμένα μυστικά, παιχνί-
δια εξουσίας, αγώνες για την απε-
λευθέρωση, συνθέτουν το σκηνι-
κό και φέρνουν τους ήρωές της 
στα άκρα. Ωστόσο η «Γαλάτεια» 
σε όλη της την πορεία σίγουρα 
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
μια απλή σειρά εποχής. Από την 
αρχή οι στόχοι που έθεσε το κανά-
λι ήταν πολύ υψηλοί. Η δημιουρ-
γική ομάδα της σειράς έπρεπε να 
παρουσιάσει στους τηλεθεατές 

όχι μόνο μία καθημερινή σειρά 
μυθοπλασίας, αλλά ταυτόχρονα 
και ένα ντοκουμέντο των ιστορι-
κών γεγονότων που έζησε η Κύ-
προς. Μια ανθρωπογεωγραφία 
της κυπριακής κοινωνίας από το 
1931 μέχρι το 1974. Γεγονότα, 
που τα περισσότερα απ’ αυτά έμε-
ναν άγνωστα στο τηλεοπτικό κοι-
νό μέχρι τώρα. Έτσι, η «Γαλάτεια» 
τόλμησε για πρώτη φορά μέσα 
σε τέσσερεις κύκλους να καλύ-

ψει τις τέσσερεις σημαντικότερες 
ιστορικές περιόδους της νεότερης 
κυπριακής Ιστορίας. Οι πρωταγω-
νιστές μεγάλωσαν, ωρίμασαν και 
άλλαξαν προς το καλύτερο ή το 
χειρότερο. Όπως ακριβώς γίνεται 
και στην πραγματική μας ζωή. Το 
ρίσκο να αναμιχθεί η μυθοπλασία 
με τα πραγματικά γεγονότα από 
το 1931 μέχρι το 1974 ήταν με-
γάλο. Τα Οκτωβριανά του 1931, 
ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλε-

Γαλατεια
Καθημερινά

στις 19:15
στο ΣΙΓΜΑ

Η ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

700 επεισόδια
Περισσότεροι

από 100 ηθοποιοί
16.000 σκηνές
21.000 σελίδες 

διαλόγων
11.000 ώρες 
γυρισμάτων
330 σκηνικά
70 τεχνικοί

28.000 ώρες μοντάζ
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μος (1943-1944), η γέννηση της 
ΕΟΚΑ (1953-1954), οι δικοινοτι-
κές ταραχές του 1963 και η Τουρ-
κική Εισβολή του 1974, παρουσι-
άζονται με αντικειμενικότητα μέσα 
από ήρωες εμπνευσμένους από 
την καθημερινότητα της Κύπρου, 
καλύπτοντας όλες τις πολιτικές 
πεποιθήσεις, τους φόβους και τις 
ανησυχίες τους. Οι ηθικές αξίες 
του κυπριακού λαού, η πίστη στην 
πατρίδα και την οικογένεια, ήταν ο 
βασικός πυρήνας της ζωής και της 
καθημερινότητας των ηρώων. Απο-
τέλεσμα, η σειρά να γίνει με επιτυ-
χία σημείο αναφοράς και συζητή-
σεων ανάμεσα στους τηλεθεατές.
Σ’ αυτό το ταξίδι παρελαύνουν 
τα μεγαλύτερα ονόματα του κυ-
πριακής τηλεόρασης και του θεά-
τρου, αλλά και νέοι ηθοποιοί, που 
ξεκίνησαν την πορεία τους μέσα 
από τη σειρά αυτή. Ανάμεσά τους: 
Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Κώστας 
Δημητρίου, Ανδρέας Αργυρίδης, 
Άλκηστη Παυλίδου, Όλγα Ποτα-
μίτου, Στέλιος Καυκαρίδης, Αν-
δρέας Βασιλείου, Έρικα Μπεγιέ-
τη, Ανδρέας Μελέκκης, Κρίστο-
φερ Γκρέκο, Ειρήνη Κωνσταντίνου, 
Παναγιώτης Μπουγιούρης, Χριστί-

να Παυλίδου, Μάρα Κωνσταντί-
νου, Κύνθια Παυλίδου, Βασίλης 
Μιχαήλ, Μαριάννα Καυκαρίδου, 
Ηλέκτρα Φωτιάδου, Τόνυ Δημη-
τρίου, Γιάννης Κόκκινος, Χριστιάνα 
Λάρκου, Γιώργος Αναγιωτός, Χρί-
στος Τουμάζου, Νίκη Δραγούμη, 
Βαρβάρα Χριστοφή, Ελευθερία 
Ανδρέου και πολλοί άλλοι συ-
μπληρώνουν ένα cast που ξεπερ-
νά τους 100 ηθοποιούς, οι οποίοι 
πέρασαν και συνεχίζουν να περ-
νούν μπροστά από τις κάμερες 
της «Γαλάτειας». Εκτός από τους 
ηθοποιούς, μία ακούραστη ομάδα 
πίσω από τις κάμερες εργάζεται 
καθημερινά για να προσφέρουν 
στους θεατές το τεχνικά και καλλι-
τεχνικά αρτιότερο και ολοκληρω-
μένο αποτέλεσμα από τον Σεπτέμ-
βριο του 2016 ώς σήμερα. Το σί-
γουρο είναι πως η «Γαλάτεια» θα 
συνεχίσει να ρισκάρει και να πρω-
τοπορεί, προσφέροντας στους 
τηλεθεατές του «Σίγμα» την καθη-
μερινή σειρά με την πιο μοντέρνα 
δραματουργία και κινηματογρα-
φική αισθητική που έχει καθιερώ-
σει. ok!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Η ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

700 επεισόδια
Περισσότεροι από 100 

ηθοποιοί
16.000 σκηνές
21.000 σελίδες 

διαλόγων
11.000 ώρες 
γυρισμάτων
330 σκηνικά
70 τεχνικοί

28.000 ώρες μοντάζ

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σκηνοθεσία: Κώστας Κωστόπουλος, Πάρης Προκοπίου | Σενάριο: Μιχάλης Τερζής | Σύμβουλος σεναρίου - Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Κώστας Κωστό-
πουλος | Αρχική δραματουργική επινόηση: Κύρος Ρωσσίδης | Μουσική: Κώστας Κακογιάννης | Πρωτότυπα Τραγούδια - Μουσική: Κώστας Κακογιάν-
νης, Στίχοι: Πάμπος Κουζάλης | Μοντάζ: Χρυσάνθη Δημητρίου (Blackberries Studios), Jean Rakoto | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Όθω-
νος, Γιώργος Κολοκοτρώνης, Σάββας Προδρόμου. 
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Τα ζυγωμαΤικα σου 
θέλουν πέρισσοΤέρο 
χρωμα! Τωρα που Το 
μουνΤο πέριβαλλον Του 
φθινοπωρου σέ κανέι 
να δέιχνέισ χλωμή, βρέσ 
ολέσ Τισ νέέσ αφιξέισ που 
θα προσθέσουν χρωμα, 
φωσ και λαμψή σΤισ 
έμφανισέισ σου. 

για να ανανέωσέισ Τήν 
έμφανισή Τήσ έπιδέρμιδασ 
σου χρέιαζέσαι ορισμένα 
βασικα προϊονΤα. 
έδω σου βρήκαμέ ο,Τι 
καινουργιο κυκλοφορέι 
για να γινέι Το δέρμα 
σου βέλουδινο 
και λαμπέρο. 

ωρα
για χρωμα δέρμα απο… 

βέλουδο

θα προσθέσουν χρωμα, 
φωσ και λαμψή σΤισ
έμφανισέισ σου. 

Rouge Blush, από νέα συλ-
λογή Power Look, Dior. μια 
πινελιά χρώματος, που τονίζει 
τα ζυγωματικά είναι ο τρόπος με 
τον οποίο η σύγχρονη γυναίκα 
του Dior αναδεικνύει το δυναμι-
κό χαρακτήρα της. με το λογό-
τυπο Dior, το Rouge Blush χαρί-
ζει χρώμα με την κόκκινη από-
χρωση Confident (νο783) και 
την καφέ Independent (νο823). 

Άγριο τριαντάφυλλο Ρουζ, 
Κorres. λαμπερό ρουζ μεταξέ-

νιας υφής, εμπλουτισμένο με έλαιο 
Άγριο Τριαντάφυλλο και βιταμίνη 
C, εκχύλισμα ροδιού και έλαιο κα-
ρύδας, που απλώνεται ομοιόμορφα 
στα μάγουλα, χαρίζοντας φωτεινό 
χρώμα και ένα φυσικό λαμπερό τε-
λείωμα, μία λάμψη υγείας! θα το 
βρεις σε έξι ζωηρές αποχρώσεις 

Hoola Matte Bronzer, Benefit.
ή βραβευμένη ματ πούδρα για το πρό-
σωπο, θα σου προσφέρει φυσικό μαύρι-
σμα. με απαλή, προσαρμόσιμη σύνθε-
ση και ματ αποτέλεσμα, περιλαμβάνει 
από ανοιχτές μέχρι σκούρες αποχρώ-
σεις για να μπορέσεις να αποκτήσεις φυ-
σικό μαύρισμα. 

Pattern Warm Blush, 
Diego Dalla Palma. ο 
εκλεπτυσμένος γεωμετρι-
κός σχεδιασμός του, με 
τα 3D εφέ, απελευθερώνει 
έντονες και ζεστές μωβ-
ροζ αποχρώσεις. ή λε-
πτή υφή, αισθησιακή στην 
αφή, δημιουργεί τέλεια 
υγιή λάμψη στα μάγουλα. 
θα το βρεις αποκλειστικά 
στα Beauty Line. 

Luxe Highlighting powder, 
Pink Glow, από τη γιορτινή 
συλλογή, Bobbi Brown. μια 
πλούσια πούδρα highlighting που 
αντανακλά το φως προσδίδοντας 
στο δέρμα μία ιριδίζουσα ροζ από-
χρωση, δημιουργώντας τον ιδανικό 
καμβά για strobing.  

Joli Blush, Clarins. μακράς διάρκειας ρουζ που 
ζωγραφίζει την ζωή σου. χρωστικά στοιχεία με έντο-
νη διορθωτική δύναμη, τονίζουν τα μάγουλα με μόνο 
ένα πέρασμα, ενώ σου επιτρέπει να προσαρμόσεις 
την ένταση του χρώματος όπως επιθυμείς. προσαρ-
μόζεται σε όλους τους τόνους δέρματος και αφήνει 
το δέρμα να αναπνέει χάρη στην ελαφριά και απαλή 
του υφή. 
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BEAUTYshopping

Smart Clinical™ MD, 
Multi-Dimensional Age 
Transformer, Clinique. Μια 
ευρηματική κρέμα για ορατή ανα-
νέωση της μορφολογίας του προ-
σώπου. Σ’ ένα βαζάκι θα βρεις 2 
καινοτομίες σε 1 κρέμα: Μία gel-
κρέμα για άμεση αίσθηση σύσφι-
ξης και μία πλούσια κρέμα που 
γεμίζει την επιδερμίδα, σμιλεύει, 
αποκαθιστά τον όγκο και αναδια-
μορφώνει την εμφάνισή σου. Θα τη 
βρεις σε δύο εξειδικευμένες συνθέ-
σεις: μία για ορατή σμίλευση των 
βασικών περιοχών, όπως λαιμός, 
ζυγωματικά, περίγραμμα και μία 
ακόμα για ορατή αποκατάσταση 
των περιοχών με απώλεια όγκου.

Για να ανανεώΣειΣ την 
εΜφανιΣη τηΣ επιδερΜιδαΣ 
Σου χρειαζεΣαι οριΣΜενα 
βαΣικα προϊοντα. 
εδώ Σου βρηκαΜε ο,τι 
καινουρΓιο κυκλοφορει 
Για να Γινει το δερΜα 
Σου βελουδινο 
και λαΜπερο. 

δερΜα απο… 
βελουδο

Liftactiv Specialist, Peptide-C Anti-Ageing 
Ampoules, Vichy. υτές οι αμπούλες είναι ό,τι χρειά-
ζεσαι για να καταπολεμήσεις τις επιπτώσεις της απώλει-
ας κολλαγόνου στην επιδερμίδα. ο συνδυασμός από τα 
ισχυρότερα αντιγηραντικά, δερματολογικά δραστικά συ-
στατικά βοηθούν στην αναπλήρωση όγκου και γέμισμα 
ρυτίδων. χρησιμοποιείς μια αμπούλα κάθε πρωί και βράδυ 
για ένα μήνα και η επιδερμίδα σου θα γίνει πιο σφριγηλή. 

The POREfessional, 
Benefit, ένα επαγ-
γελματικό balm που 
εξαφανίζει γρήγορα 
τους πόρους και τις 
λεπτές γραμμές και 
σου χαρίζει λεία επι-
δερμίδα σαν βελού-
δο! απλώνεις αυτό το 
μεταξένιο, ελαφρύ, 
μη λιπαρό balm μόνο 
του, πριν ή μετά το 
μακιγιάζ. ταιριάζει με 
όλες τις αποχρώσεις 
του δέρματος, ενώ 
βοηθά το μέικ απ να 
μένει αναλλοίωτο.

Insta-Masque Detoxifying + 
Glow Mask, Nuxe, μια γρήγο-
ρη μάσκα αποτοξίνωσης με άρω-
μα περγαμόντο και νότες από 
ξύσματα ξύλου είναι ιδανική για 
να διευκολύνει την απομάκρυν-
ση των ρύπων της επιδερμίδας. 
εφάρμοσέ την στο πρόσωπό σου 
1 -2 φορές την εβδομάδα για να 
χαρίσεις στην επιδερμίδα σου 
λάμψη. 

Mattifying Day Cream, Abeille Royale, Guerlain. 
Μια καινούρια κρέμα ημέρας, ειδικά σχεδιασμένη για 
λιπαρό/μεικτό δέρμα, στοχεύοντας παράλληλα στις ατέ-
λειες. ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος και καταπολεμά 
τους διευρυμένους πόρους, διατηρεί το δέρμα ισορρο-
πημένο, ενισχύει τη φυσική άμυνά του και το προστατεύ-
ει από τα οξειδωτικά στοιχεία του περιβάλλοντος.

Plant Gold - L’Or de Plantes, Clarins. Ένα 
νέο προϊόν που συνδυάζει το εικονικό Blue Orchid 
Treatment Oil με ένα γαλάκτωμα 100% φυσικής 
προέλευσης. αυτή η μαγική, υγρή φόρμουλα με 
το φυσικό άρωμά της παρέχει στο δέρμα τριπλά 
οφέλη: φωτεινότητα, ζωτικότητα, θρέψη. 
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instagram:mariannahadjimina

insta-tip
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CrEmE dE la CrEmE
Τόνόι Τόυ cream και ζεσΤα πλεκΤα νΤυνόυν 
Τα πιό κόμψα συνόλα Τόυ χειμώνα. 

Το καπέλο πρωταγωνιστεί και 
στη χειμερινή μας γκαρνταρόμπα! 

(PARFOIS).
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Τσάντα, 
PARFOIS.

Slippers, 
PARFOIS.

Πλεκτό, 
FALCONERI.

Κασκόλ, 
TERRANOVA.

Παλτό €69.99,
H&M CONSCIOUS.

Scrunchie, 
ACCESSORIZE.

Παντελόνι, 
MANGO.

Πλεκτό, TERRANOVA.

 νΤυνόυν όυν ό
υ χειμώνα. 

Φόρεμα 
€19.99,

PRINGLE OF 
SCOTLAND x 

H&M.
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Ποια γυναικα δεν θελει 
να εχει υγιή μαλλια…

Revlon 
pRofessional 

Η EKSperience της Revlon professional δημιουργήθηκε 
γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο! Ήρθε για να μας προσφέρει 
τα πολυτιμότερα συστατικά που κρύβει ο βυθός της θά-
λασσας για την υγεία κι ευεξία των μαλλιών μας. Προσω-
ποποιημένες θεραπείες, ειδικά φτιαγμένες για τον δικό 
σου τύπο μαλλιών και τις δικές σου ανάγκες. Επισκε-
φθείτε τον κομμωτή σας και συμβουλευτείτε τον για 
τη δική σας καταλληλότερη θεραπεία. Ιδιαίτερα γι’ 
αυτήν την περίοδο η ενυδάτωση είναι μία από τις 
πιο βασικές ανάγκες των μαλλιών μας. Τα σωστά 
ενυδατωμένα μαλλιά και δέρμα αντανακλούν 
μία ιδιαίτερη λάμψη, δείχνουν ακόμη πιο υγιή 
και μπορούν αναδείξουν καλύτερα το χρώμα 
που επιθυμείτε αλλά και το χτένισμα! 
Ξεκινήστε με μία Θαλασσοθεραπεία για το 
δέρμα της κεφαλής επιλέγοντας μέσα από 
μία ολοκληρωμένη σειρά για δερματοπάθειες 
και βαθύ καθαρισμό. Φρέσκες αναμίξεις που 
γίνονται εκείνη τη στιγμή, διατηρώντας τις ευ-
εργετικές ιδιότητες των συστατικών αναλλοί-
ωτες κι ενεργοποιώντας τες τη στιγμή που θα 
τοποθετηθούν στα μαλλιά σας! Στη συνέχεια 
για τα μήκη - άκριες επιλέξτε τη θεραπεία Βαθιάς 
ενυδάτωσης και θρέψης. Απολαύστε το εξειδικευ-
μένο μασάζ, το οποίο ενεργοποιεί όλες τις 
αισθήσεις σας, βοηθώντας ταυτόχρονα 
την καλύτερη απορρόφηση των συστατικών 
στα μαλλιά. 
Γι’ ακόμη καλύτερα αποτελέσματα και διάρκεια της 
θεραπείες επιλέξτε μέσα από μία ευρεία γκάμα τα 
σωστά για εσάς προϊόντα περιποίησης και χαρίστε 
στα μαλλιά σας τη φροντίδα που τους αξίζει. 

no split ends shine 
serum

Hydrating Hair Mask

θαλασσοθεραπείες για το δέρμα της κεφαλής
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Coffee time
ΑγΑπημένΑ κΑφέ γιΑ όλές τις ώρές!

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
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shoppingshopping

πημέν  όλ

Πλεκτό, 
MANGO.

Σακάκι, 
NEXT.

Τσάντα, 
PARFOIS.

Πλεκτό €19.99, 
STRADIVARIUS.

Μπλούζα
 PIAZZA ITALIA.

Σακάκι, PIAZZA 
ITALIA.

Παντελόνι, 
STRADIVARIUS.

Μπλούζα, 
FALCONERI.

Παντελόνι €40, 
DOROTHY 
PERKINS.

Ζώνη, 
MANGO.

Σκουλαρίκια, 
ACCESSORIZE.
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Στρατιωτική πειθαρχια
ή Στρατιωτική ενδυμαΣια εμπνεει
τιΣ καθήμερινεΣ μαΣ εμφανιΣειΣ!μερινεΣ μαΣ εμφαν

Μπλούζα €35, 
WALLIS.

Τσάντα, 
PARFOIS.

Βραχιόλι, 
LINKS OF 
LONDON. Παντελόνι, 

STRADIVARIUS.

Παλτό €69.99, 
Η&Μ.

Πλεκτό, 
MANGO.

 Κολιέ, LINKS 
OF LONDON.

Trench coat, 
MARKS&SPENCER.

Head band, 
ACCESSORIZE.Τσάντα, 

PARFOIS.
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ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η Μαρίνα Ρίζου θα εμφανισθεί ξανά 
στο νέο Red (28ης Οκτωβρίου 4, 
στην Έγκωμη) την Παρασκευή 29 

Νοεμβρίου στις 22:00. Η δημοφιλής 
τραγουδίστρια θα πραγματοποιήσει 

μια εμφάνιση που αναμένεται να 
καταπλήξει τους θαυμαστές της. Για 

περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 9905927.

ΠΑΣΥΚΑΦ
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπα-
θών και Φίλων διοργανώνει φιλαν-
θρωπική επίδειξη μόδας την Τετάρ-

τη, 20 Νοεμβρίου, στις 20:30 στο Lapatsa 
Countryside Venue. Παρουσιάστρια της βρα-
διάς η Κωνσταντίνα Ευριπίδου. Στο τέλος της 

επίδειξης θα ακολουθήσει κοκτέιλ πάρτι. Όλα 
τα έσοδα είναι για να ενισχύσουν τα υπηρεσίες 
τις υπηρεσίες και τα προγράμματα του ΠΑΣΥ-
ΚΑΦ. Χορηγοί επικοινωνίας το περιοδικό ΟΚ! 
και το ilovestyle. Για περισσότερες πληροφορί-
ες στο τηλέφωνο 22345444.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
CATS - ΜΕΧΡΙ 
05/01/2020
Το διαχρονικό μουσικό αρι-
στούργημα του Andrew 
Lloyd Webber, «CATS», 
έρχεται αποκλειστικά στο 
Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού από τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 
και για μια βδομάδα αυτά τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για ένα μοναδικό 
μιούζικαλ με διαχρονική μουσική, θεαματικά σκηνικά, εκατομμύρια θε-
ατές και κλασικά τραγούδια, όπως η παγκόσμια επιτυχία «Memory». Το 
έργο παρουσιάζεται στην αγγλική γλώσσα. Η προπώληση έχει ήδη αρχί-
σει. Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας από το Παττίχειο Θέατρο 
www.pattihio.com.cy στο τηλέφωνο 25377277 και από τη soldoutickets 
www.soldoutticketbox.com στο τηλέφωνο 70007705.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΘΟΚ
«Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ»

Το αριστουργηματικό έργο του Κάρλο Γκολ-
ντόνι ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαρ-
γιά στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ, Αίθουσα 
Εύης Γαβριηλίδης στη Λευκωσία, κάθε Πα-
ρασκευή και Σάββατο στις 20:30 και Κυρια-
κή στις 18:00. Ο Κάρλο Γκολντόνι σατιρίζει, 
με πικρό χιούμορ και περιπαικτική διάθεση, 
τα πάθη της ανθρώπινης φύσης και καυτηριά-
ζει την επιπόλαιη τάση των ανθρώπων να δα-
νείζονται και να ξοδεύουν δίχως μέτρο, που 
τους οδηγεί μοιραία στην ηθική κρίση και την 
οικονομική καταστροφή. Τιμές εισιτηρίων: 
€12 / €6. Χορηγοί επικοινωνίας Check In 
και Ράδιο Πρώτο. Για πληροφορίες και εισι-
τήρια Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ 77772717, 
www.thoc.org.cy.

ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΚΑΙ 
ΦΙΓΟΥΡΕΣ
ΜΕΧΡΙ 30/11/2019
Η Γκαλερί Opus 39 παρουσιάζει έξι 
καταξιωμένους καλλιτέχνες, οι οποίοι διαπραγματεύονται το θέμα 
της ανθρώπινής φιγούρας. Μέσα από την ιστορία της τέχνης η αν-
θρώπινη φιγούρα υπήρξε ένα θέμα το οποίο έλκυε διαχρονικά καλ-
λιτέχνες και κοινό. Σε αυτή την έκθεση ο θεατής θα έχει την ευκαι-
ρία να δει την απόδοση της φιγούρας στις διαφορετικές εκφάνσεις 
της μέσα από πολλαπλές τεχνοτροπίες, στυλ και μέσα όπως ζωγρα-
φική, σχέδιο και γλυπτική. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Κωνστα-
ντίνος Κυρτής, Χριστίνα Χριστοφή, Κωνσταντίνος Πτωχόπουλος, 
Πανίκος Τεμπριώτης, Adi Atassi, Carolina Souss. Ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα 17:00 - 20:00. Τρίτη – Παρασκευή 10:30 - 12:30 & 17:00 - 
20:00. Σάββατο 10:30 - 12:30 

ΑΠΟ ΤΟ 
BROADWAΥ ΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ
Η Φωτεινή Δάρρα γε-
μίζει τις αποσκευές της 
και ταξιδεύει στην Κύ-
προ αύριο Δευτέρα 18 
Νοεμβρίου στις 20:30 
στο Παττίχειο Δημοτικό 
Θέατρο και την Τρίτη 19 
Νοεμβρίου στις 20:30 στο Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου. Η διακεκριμένη στην Ελλάδα και 
διεθνώς ερμηνεύτρια συνθέτει μια παράστα-
ση με τις μεγάλες επιτυχίες του μιούζικαλ του 
Broadway αλλά και του ελληνικού σινεμά, ει-
δικά φτιαγμένη για τους λάτρεις του είδους. 
Τα ωραιότερα τραγούδια του Broadway συ-
ναντούν τα τραγούδια από τις ελληνικές ταινί-
ες του ΄60 και του ΄70 που αγάπησε το κοινό 
της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Andrew Lloyd 
Weber «συναντά» επί σκηνής τον Μανό Χατζι-
δάκι, τον Μίμη Πλέσσα και τον Νίκο Μαμα-
γκάκη. Μαζί με τη Φωτεινή Δάρρα και ο μα-
έστρος και πιανίστας Γιώργος Παπαχριστού-
δης και εξαιρετικοί μουσικοί από την Κύπρο. 
Προπώληση: www.tickethour.com.cy & ACS 
Courier – 77 77 7040.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΡΡΑ
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ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ 
Το Round Table 1 Λευκωσίας, στα πλαίσια 
του κοινωνικού και φιλανθρωπικού του 
έργου, θα διοργανώσει την Κυριακή 24 
Νοεμβρίου στην αίθουσα αθλοπαιδιών 
Δήμου Αγ. Δομετίου ένα Fun Day (φαγητό, 
ποτό, φουσκωτά, face painting) στο οποίο 
θα παραστούν μέλη του Υπουργικού 
Συμβούλιο σε έναν ποδοσφαιρικό 
αγώνα αντιμέτωποι με παλαίμαχους 
ποδοσφαιριστές. Κατά της 11:00 – 11:30 
θα διεξαχθεί αγώνας φούτσαλ μεταξύ 
Υπουργικού Συμβουλίου και παλαίμαχων 
ποδοσφαιριστών. Όλα τα έσοδα θα δοθούν 
στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα.

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Μια μοναδική χριστουγεννιάτικη έκθεση χει-
ροποίητων κατασκευών θα πραγματοποιηθεί 
το Σαββατοκύριακο 30 - 1 Δεκεμβρίου στις 
12:00 στην Πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λε-
μεσό. Οι εκθέτες θα παρουσιάσουν τα χειρο-
ποίητα είδη τους και περιλαμβάνουν χειροποί-
ητα κοσμήματα, χάρτινα κοσμήματα με τεχνική 
οριγκάμι με βερνίκι, χειροποίητες τσάντες, χει-
ροποίητες στολές για μικρούς σούπερ ήρωες, 
ρουχισμό, είδη σπιτιού, περιποίησης προσώ-
που και σώματος. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 96589077.

Best of the RestΠΑΣΥΚΑΦ
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

ΟΠΕΡΑ
Η «AKΕNATΟN» ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ
Η παραγωγή του «Ακενάτον», που σχεδιάστηκε αρχι-
κά από την LA Opera, την Improbable και την English 
National Opera, ανεβαίνει το Σάββατο 23 Νοεμβρί-
ου, στις 19:55, στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό. Ο 
βραβευμένος σκηνοθέτης Phelim McDermott, γνω-
στός από τις παραγωγές του Philip Glass, επιστρέφει 
στη Μet με τη σύγχρονη όπερα «Ακενάτον». Μια ιδι-
αίτερη νότα στην παράσταση δίνει η συμμετοχή της 
ομάδας Gandini Juggling Company με χορογραφί-
ες, ταχυδακτυλουργικά κόλπα και ακροβατικά απολύ-

τως εναρμονισμένα με τη 
μουσική παρτιτούρα. Εισι-
τήρια: €18 / 14, E-ticket: 
www.rialto.com.cy. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες 
και κρατήσεις στο τηλέ-
φωνο 77 77 77 45.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ

Συνεχίζεται με επιτυχία την Κυριακή 24 Νοεμ-
βρίου στο Θέατρο Δέντρο στην Παλλουριώ-
τισσα η παράσταση «Δόκτωρ Γκλας» με πρωτα-
γωνιστή τον Παναγιώτη Μπουγιούρη. Το μυθι-
στόρημα «Δόκτωρ Γκλας» είναι ένα από τα πιο 
προκλητικά και εμβληματικά αριστουργήματα 
της σκανδιναβικής λογοτεχνίας, γραμμένο το 
1905 με τη μορφή ημερολογίου από τον Σουη-
δό συγγραφέα Γιάλμαρ Σέντερμπεργκ. Προπώ-
ληση εισιτηρίων στα Tickethour.com.cy και στα 
καταστήματα ACS Couriers. Artnaldas Concept 
Experience (οδός Αρνάλδας / πάροδος Λεωφ. 
Μακαρίου Γ’). Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 22350355.

«ΔΟΚΤΩΡ ΓΚΛΑΣ»

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ένα ταλέντο που συντα-
ράσσει ολόκληρο τον 
πλανήτη. Ένας έρωτας 
φωτιά που καίει δυο καρδιές. Μια 
ζωή μέσα στα φώτα και στα χρώμα-
τα κι ένας πίνακας κρυμμένος βα-
θιά στα σκοτάδια, που αγωνιά να 
αποκαλύψει τα μυστικά του.

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ 
Η ΝΥΧΤΑ
GUILLAUME MUSSO
EKΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Μια παγωμένη νύχτα, κι 
ενώ το σχολείο της έχει 
καλυφθεί από πυκνό 
χιόνι, η 19χρονη Βίνκα Ρόκγουελ 
φεύγει με τον καθηγητή φιλοσοφί-
ας με τον οποίο διατηρεί κρυφό 
δεσμό. Για τη Βίνκα o έρωτας είναι 
«όλα ή τίποτα». Η Φανί, ο Τομά και 
ο Μαξίμ, οι καλύτεροι φίλοι της Βίν-
κα, κάποτε αχώριστοι, έχουν χάσει 
κάθε επαφή εδώ και είκοσι πέντε 
χρόνια. Όταν λάβουν μια πρόσκλη-
ση των αποφοίτων του σχολείου 
τους, ξέρουν ότι πρέπει να το επι-
σκεφθούν για μια τελευταία φορά…

Books Etc

  200 ΚΙΘΑΡΕΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΣΥΝΘΕΤΩΝ
«ΔΡΟΜΟΙ ΝΙΚΟΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ»

Συναυλίες μουσικής δω-
ματίου με έργα σύγχρο-
νων Κύπριων συνθετών 
με τον τίτλο «Δρόμοι Νι-
κόλα Οικονόμου» διορ-
γανώνονται στο πλαίσιο 
προβολής της κλασικής 
μουσικής στον λαό και 
ανάδειξης του πολύ ση-
μαντικού έργου των Κύ-

πριων συνθετών, οι οποίες είναι αφιερωμένες 
στη μνήμη του πιανίστα, συνθέτη και ανθρώπου 
Νικόλα Οικονόμου. Συμμετέχουν με έργα τους 
οι συνθέτες Νίκος Βήχας, Γιώργος Κάρβελλος, 
Κυριάκος Κωστέας, Μίκης Κωστέας και Σάβ-
βας Σάββα. Οι συναυλίες θα διεξαχθούν την 
Τρίτη 26 Νοεμβρίου στις 20:30 στο Θέατρο 
Ριάλτο, την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου στις 20:00 
στο Θέατρο Παλλάς, την Παρασκευή 29 Νο-
εμβρίου στις 20:00 στο Δημοτικό θέατρο Λάρ-
νακας και την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου στις 20:00 
στο Τεχνόπολις 20 στην Πάφο.

Η Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου παρουσιάζει τη 
μεγαλύτερη κιθαριστική εκδήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε ποτέ στην Κύπρο. Η συναυλία θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στις 20:30 
στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Το πρόγραμμα 
αποτελεί μια μουσική περιήγηση σε εμβληματι-
κά έργα της παγκόσμιας και ελληνικής μουσικής. 
Ισπανική μουσική, λατινοαμερικάνικες μελωδίες, 
τανγκό κ.α. Σολίστ: Γιώργος και Στέλιος Γκόλγκα-
ρης, Ηλίας Διαμαντάκης και Cyprus Guitar Trio. 
Τραγούδι: Παυλίνα Κωνσταντοπούλου, Μαρίζα 

Άνας. Τιμή εισι-
τηρίου: 20 ευρώ 
και 15 ευρώ για 
παιδιά μέχρι 12 
χρονών. Εισιτή-
ρια προπωλού-
νται: Tickethour.
com.cy και σε 
όλα τα καταστή-
ματα ACS. Για περισσότερες πληροφορίες αποτα-
θείτε στο τηλέφωνο 99430654.



ΕκτΕλΕση
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και 
σοτάρουμε τα κρεμμύδια για 
λίγα λεπτά να μαραθούν και τα 
αφήνουμε να κρυώσουν λίγο. Σε 
μπολ βάζουμε όλα τα υπόλοι-
πα υλικά και τα ζυμώνουμε πολύ 
καλά. Αφού έχουν ψηθεί οι πα-
τάτες για 50', τότε τοποθετούμε 
τα μπιφτέκια πάνω στις μισοψη-
μένες πατάτες και συνεχίζουμε 
το ψήσιμο για 20 - 25' περίπου 
ώσπου να ροδίσουν.

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΒΡΩΜΗ MORNFLAKE ΚΑΙ 
ΛΕΜΟΝΑΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

Υλικά
Για τις πατάτες
•8 πατάτες
•1/3 φλ. ελαιόλαδο
•2 λεμόνια (χυμός)
•2 κ.σ. μουστάρδα
•1 (350ml) κουτάκι μπύρα
• 2-3 κλαδάκια φρέσκο θυμάρι και 

ρίγανη
•αλάτι και πιπέρι

Για τα μπιφτέκια
• 800 γρ. κιμά (από μοσχάρι, 

κοτόπουλο ή γαλοπούλα) 
•2 κ.σ. ελαιόλαδο
•2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
•1 ντομάτα τριμμένη
•½ φλ. βρώμη MORNFAKE
•1 κ.σ. ρίγανη αποξηραμένη
•2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό
•2 κ.σ. γιαούρτι
•1 κ.σ. μουστάρδα
•αλάτι, πιπέρι

η βρώμη ξεχωρί-
ζει για τη μεγάλη 
περιεκτικότητά 

της σε βιταμίνες 
του συμπλέγ-

ματος Β, μεταλ-
λικά στοιχεία, 

ιχνοστοιχεία και 
φυτικές ίνες, με 
γνωστές ευεργε-
τικές επιδράσεις 
στον ανθρώπινο 
οργανισμό. Έχει 
μοναδική θρεπτι-
κή αξία και ενι-
σχύει γευστικά 
τη μεσογειακή 
διατροφή μας.

συνταγεσ
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

λΑΚηΣ γΑΒΑλΑΣ

Τα απογοηΤευΤικα νουμερα φερνουν 
προωρο Τελος
Ξεκίνησε ως ένα από τα πιο ισχυρά project του κανα-
λιού. Το The Final Four απογοήτευσε τελικά με χαμηλά 
ποσοστά τηλεθέασης και έτσι το πολυδάπανο σόου θα 
ρίξει αυλαία νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο. 
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, θα ολοκληρωθεί στις 8 
Δεκεμβρίου.

ΤηΕ FINAL FOUR

αναΤροπη και deal με Το My Style RockS
Μπορεί τις τελευταίες βδομάδες ο Λάκης Γαβαλάς να διέψευδε πως 
θα είναι ένας από τους τρεις κριτές του σόου μόδας που θα δούμε 
στο ΣΙΓΜΑ My Style Rocks, ωστόσο τα τελευταία 24ωρα φαίνεται 
πως έγινε η ανατροπή. «Έχω κλείσει μία από τις πλατοκωλιακές καρέ-
κλες του My Style Rocks, γιατί κάθεσαι 12 ώρες για κάθε γύρισμα. 
Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και από αυτούς και από μένα, νομίζω 
ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο», είπε σε δήλωσή του και όπως όλα 
δείχνουν μετά τον Στέλιο Κουδουνάρη θα είναι το δεύτερο μέλος της 
κριτικής επιτροπής.

η ροζίτα κεντάλα τα τελευταία χρό-
νια αφιέρωσε τη ζωή της στο μεγά-
λωμα του γιου της, ο οποίος κάθε 
φορά που οι γονείς του τον ποστά-
ρουν στα social media καίει καρ-
διές. η σχέση τους είναι εξαιρετική 
και όπως δήλωσε και στο περιοδικό 
οκ! οι δυο τους παραμένουν πολύ 
καλοί φίλοι. «Δοκίμασα να κάνω 
κάποια σχέση αλλά δεν μου βγήκε, 
επειδή ξέρω ακριβώς τι θέλω πια. 
Άμα δω ότι είναι κάτι που μου δημι-
ουργεί προβλήματα, το σταματάω. 
Δεν είναι εύκολο να κάνεις σχέση 
αμέσως μετά από έναν χωρισμό, 
πόσο μάλλον με έναν άνθρωπο με 

τον οποίο είχες δημιουργήσει μια 
οικογένεια», είχε πει στη συνέντευ-
ξή της τον περασμένο μάρτιο. Τους 
τελευταίους μήνες τη βλέπουμε να 
λάμπει από ευτυχία. αιτία ο νέος 
της έρωτας, που ακούει στο όνομα 
Χαράλαμπος Βρης. Το ζευγάρι 
αρχικά κράτησε τη σχέση του 
μακριά από τα φλας, ωστόσο τα 
τελευταία 24ωρα δημοσίευσαν τις 
πρώτες ερωτικές τους στιγμές, 
αφού έκαναν διακοπές στη ρώμη, 
και φαίνονται πολύ ταιριαστοί και 
χαρούμενοι για την επιλογή τους. 
μάλιστα άρχισαν να ανταλλάζουν 
και ερωτόλογα στα social media.

επιςημα ερωΤευμενη 
πρωΤη φορα μεΤα
Τον Χωριςμο Της

ρΟζιΤΑ ΚΕνΤΑλΑ

Τρια Χρονια μεΤα Την ειΔηςη Του Χωριςμου Της 
με Τον ελληνα ΤραγουΔιςΤη clayde, η καρΔια 

Της ΧΤυπαει ΔυναΤα για αλλον ανΤρα
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ΜΕGA

ΕπιστρΕφΕι στισ οθονΕσ 
μασ την πρωτοχρονια
Την Πρωτοχρονιά, εκτός συγκλονιστικού 
απροόπτου, επιστρέφει στις τηλεοπτικές 
οθόνες το Mega. Με το ποσό των 
33.999.999 ευρώ η εταιρεία του Βαγγέ-
λη Μαρινάκη, Alter Ego, εξασφάλισε 
όλα τα νόμιμα δικαιώματα του εμπορικού 
σήματος αλλά και της ταινιοθήκης. Ο 
ισχυρός άνδρας ασχολείται με εξαντλη-
τικά ωράρια προκειμένου όλα να είναι 
έτοιμα και το θρυλικό κανάλι με την πιο 
περιζήτητη ταινιοθήκη να εκπέμψει την 
Πρωτοχρονιά.

BIG BROTHER

ΚαταιγισΜόσ αιτήσΕων
από Κύπρό
τεράστιο ενδιαφέρον δείχνουν οι Κύπριοι 
για τη θρυλική επιστροφή του Big Brother. 
σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερες 
από 100 αιτήσεις έφθασαν μέχρι στιγμής 
στα γραφεία παραγωγής από Κύπριους 
συμμετέχοντες, όπου ανάμεσά τους είναι 
personal trainer, ηθοποιοί, μοντέλα και 
άλλοι. προς το παρόν δεν έχει γίνει deal 
με κανέναν παρά μόνο με την τζώρτζια 
παναγή, που εξετάζεται ως η πιο σοβαρή 
περίπτωση. 

ΧαΜόσ στό ΚρατιΚό ΚαναΛι

οι πρωταγωνιστΕσ του Ερωτικου 
σκανδαλου μιλουν για πρωτη 
φορα
Τα τελευταία 24ωρα κάνει τον γύρο των media η 
υπόθεση που θέλει παρουσιάστρια της ΕΡΤ να 
μπαίνει ανάμεσα σε ζευγάρι, ενώ μάλιστα οδηγή-
θηκε και στο αστυνομικό τμήμα. Η παρουσιάστρια 
διατηρούσε παράνομο δεσμό με cameraman, ενώ 
η floor manager σύζυγος ήταν φίλη της. Η απατη-
μένη τούς έπιασε επ’ αυτοφώρω κι έτσι τα πράγμα-
τα βγήκαν εκτός ελέγχου. Το ζευγάρι μίλησε στην 
πρωινή εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και η 
απατημένη σύζυγος είπε μεταξύ άλλων: «Είναι μια 
άρρωστη, είναι μία διεφθαρμένη. Σε όποιο σπίτι 
και να μπει θα το διαλύσει. Τον Δημήτρη τον πολι-
ορκούσε από τον Μάρτιο, Απρίλιο για να φτάσει 
να κάνει ο Δημήτρης παιχνίδι μαζί της μέσα στον 
Σεπτέμβριο». Από την άλλη, ο σύζυγος είπε: «Προ-
σπάθησε να με προσεγγίσει για να της αλλάξω το 
δημιουργικό της εκπομπής της… Άρχισε να πετάει 
δηλητήριο μέχρι να αποδομήσει τη γυναίκα μου 
και να μπει μέσα στο μυαλό μου». 

ΕιπΕ αντιό ή ΚόύΚΛα ΛΕΜΕσιανή
από τό NExT TOp MOdEl
To βράδυ της Δευτέρας που μας πέρασε το γοητευτικό μοντέλο από 
τη Λεμεσό, σπυρούλα Κάιζερ, αποχώρησε από το Next Top Model με 
δάκρυα στα μάτια και με την απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρό-
σωπό της. «Έχω κουραστεί να ακούω κακά σχόλια. προσπαθώ τόσο 
πολύ, αλλά δεν το βλέπετε. νιώθω ότι όλη η προσπάθεια που κάνω 
δεν βγαίνει προς τα έξω. Έχω ενέργεια, αλλά δεν έχω μια ωραία 
λήψη και αυτό με στεναχωρεί». την επόμενη μέρα της αποχώρησής 
της αποκάλυψε και από πού βγαίνει το επίθετό της και μας άφησε 
άφωνους: «το είχε πάρει ο παππούς μου. Ήταν παρατσούκλι. Έμοιαζε 
του βασιλιά Κάιζερ στη γερμανία και έμεινε».

σπύρόύΛα ΚαΪΖΕρ 

παραιτήθήΚΕ από
τή ΔόύΛΕια για να Μή 

ΔιωξΕι σύναΔΕρφό 
τόύ Και ΕΧασΕ £60.000
ό αγαπημένος Κύπριος ηθοποι-
ός, Κώστας Δημητρίου, φιλοξε-
νήθηκε το μεσημέρι της τρίτης, 
12 νοεμβρίου, στην εκπομπή 
του σιγΜα «Όλα Καλά», όπου 
μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και 
στην απόφασή του να παραιτη-
θεί πριν από μερικά χρόνια από 
τον θόΚ. «παραιτήθηκα από 
τον θόΚ και έχασα όλη την 
αποζημίωσή μου, κόντευε τις 
£60.000. αυτό που μου ζητήθη-
κε να κάνω μου φάνηκε απαρά-
δεκτο και έστειλα μία επιστολή 
και παραιτήθηκα […] ό διευθυ-
ντής τότε, που ήταν στην αγγλία, 
μου ζήτησε να απαλλάξω μία 
ηθοποιό μετά από δύο εβδομά-
δες παραστάσεων, γιατί υπήρχε 
μία πιθανότητα να έχει κάποιο 
πρόβλημα με τη φωνή της», είπε 
χαρακτηριστικά ο ηθοποιός. 

Κωστασ ΔήΜήτριόύ
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ΑPIVITA
ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟ ΠΑΡΤΙ 
Η εταιρεία Drogopharma Health & Beauty, 
αντιπρόσωπος της Apivita στην Κύπρο, 
μας προσκάλεσε στο Carob Mill στη 
Λεμεσό, όπου είδαμε από κοντά τη νέα 
απολαυστική σειρά ενυδάτωσης Aqua 
Beelicious για τις νεανικές επιδερμίδες, 
εμπλουτισμένη με μέλι και ανθισμένα 
λουλούδια, τη λαχταριστή τροφή των 
μελισσών. Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία 
να μυρίσουμε το νέο άρωμα Bee My Honey.

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

Η Ελπίδα Κοντιάδη και η Δέσποινα 
Νεάρχου

Ο Άριστος και η Χρύσω Πετρίδη

Η Μελίνα Νικηφόρου και η Στάλω Πετρίδη Η Άντρια Κινή και η Μαργαρίτα Φωτίου Ο Ηλίας Φωτίου

Η Χριστιάνα 
Θεμιστοκλέους

Στιγμιότυπο 
από την 
παρουσίαση ΘεμιστοκλέουςΘεμιστοκλέους

Η Μαριλένα Παλαζή

Η Μαρίνα Πετρίδη

H Κοραλία Χαραλάμπους Η Μαρίνα Φιλίππου, η Ιωάννα 
Βούρκα και η Μαργαρίτα Φωτίου



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

57

TRIMBAKIROS 
EOΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ 
Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης 
της τουριστικής σεζόν 2019, 
η εταιρεία TRIMBAKIROS 
διοργάνωσε εορταστικό πάρτι 
στο Golden Donkeys Farm για 
να τιμήσει τη συνεργασία της, 
για δεύτερη συνεχόμενη επιτυ-
χημένη χρονιά, με την εταιρεία 
Biblo Globus και Jta Travel Ltd.

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

Η Ελένη και η Έλλη Τριμπάκκιρου
Η Έλενα Ταταρνίκοβα, ο Ζαλίμ Τσοριόνοβ και
η Μαρία Καμελίν Η Πόπη Καρτούδη

Ο Βαλεντίνος Γεωργίου
O Σάββας Τριμπάκκιρος

Ο Μάριος Τριμπάκκιρος και η Χριστίνα 
Γεωργίου

Ο Μάικ και η Ελένη Μεσίνα

Ο Μαρίνος Καρτούδης και
η Ναταλία Κορότκοβα

Η Ξένια Τριμπάκκιρου

Η Ναταλία Σιαφράνοβα και
ο Δημήτρης Τριμπάκκιρος
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BUILDIA CONSTRUCTIONS
ΕΓΚΑΙΝΙΑ BUILDIA TOWER 
ARMONIA RESIDENCE
Τα λαμπερά εγκαίνια τέλεστηκαν από τον 
Βουλετή Ευθύμιο Δίπλαρο και από εκλε-
κτούς καλεσμένους τη Δευτέρα, 11 Νο-
εμβρίου. Δεν είναι - απλά - ακόμη ένα συ-
γκρότημα διαμερισμάτων, αλλά ένα πραγ-
ματικό σπίτι που θα προσφέρει στους 
κατοίκους του έναν ποιοτικό τρόπο ζωής.
Το Buildia Tower Armonia Residence 
φιλοξενεί ευρύχωρα διαμερίσματα.

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος Η Μαρίλια Χαριδήμου και ο Άνθιμος Δημοσθένους

Ο Σάββας Γιάννου, ο Κωνσταντίνος Σταύρου, ο Νίκος Νικολάου, ο Δημήτρης Σκορδής, ο Άγγελος Λοΐζου,
ο Πανίκος Χρυσάνθου, ο Αντώνης Αντωνίου και ο Μιχάλης Γεωργίου

Η Αντριάνα Σκορδή Χρυσάνθου και
η Έλενα Θεοχάρους

Ο Φλώρος Λυσσιώτης, ο Πανίκος 
Χρυσάνθου και ο Ξένιος Κονομής

Ο Γιώργος Κολωνιός, ο Αντρέας Χριστοφίδης και ο Πανίκος Χρυσάνθου

Η Αντριάνα Σκορδή 
Χρυσάνθου και
η Κατερίνα Μουλλωτού

Η Νικολέττα Κωνσταντίνου, ο Αντώνης 
Αντωνίου και ο Γιώργος Παπαδόπουλος

O Hongyu, o Μπάμπης Σχοινάς, o Haiko, η Lvu και ο Άγγελος 
Λοίζου
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MINIMAL FLOWERS
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 
Το Minimal Flower παρουσίασε 
μια μοναδική χριστουγεννιάτικη 
έκθεση, στον εκθεσιακό χώρο 
όπου βρίσκεται στο κατάστημά 
του στη Λεμεσό. Τα δώρα που 
πρόσφεραν οι τρεις μάγοι στο Θείο 
Βρέφος αποτέλεσαν τη βασική πηγή 
έμπνευσης του δημιουργού, Μάριου 
Μάρκου, για τη φετινή έκθεση.

Η Μαρία Κονναρή
Η Μαριάννα Παντελή

Ο Σωφρόνης 
Τσάρπας

Ο Στέφανος 
Κοτσώνης

H Άννα Δημοσθένους και
η Άντζελα Ευαγγέλου 

Η Μαρία Κυριακίδου και η Αυγή 
Σαρρή

Η Ντία και η Χαρίκλεια Μάρκου

Η  Αθηνά και η 
Έλενα Σωκράτους

Η Μυρτώ 
Ττοφαρίδου

Ο Μάριος Μάρκου και ο Γιάννης 
Πατριώτης
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THE GLENLIVET SONIC
Βραδιές γέυςιγνωςιας 
και αποθέωςης 
To «The Glenlivet», το σκωτσέζικο 
Single Malt Whisky που διακρίνεται 
για τη μοναδική του ποιότητα και την 
υπέροχη αρμονία αρωμάτων του, 
πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία 
βραδιά γευσιγνωσίας. Η πλούσια 
γκάμα του Glenlivet, αλλά και τα 
εντυπωσιακά «Captain’s Reserve» και 
«The Glenlivet 12 Years», εντυπωσία-
σαν τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

ραδιοΜαραθωνιος 2019
ΦιΛανθρωπικη 
έκδηΛωςη
Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τον 
Ραδιομαραθώνιο 2019, στο Murphys 
Pub στη Λευκωσία. Παρουσιαστές 
της βραδιάς ο Χριστόδουλος Χρι-
στοδούλου και η Μικαέλα Φωτιάδη. 
Στη φιλανθρωπική εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε και επίδειξη μόδας.

Ο Σπύρος Θεοκλή, η Ιωάννα Χαρίτου 
και ο Δημήτρης Πορτοκάλογλου

Στιγμιότυπο από τη βραδιά γευσιγνωσίας του σκωτσέζικου 
Single Malt Whisky, με τον Ian Logan

Ο Βάκης Σταυρή και
ο Γιώργος Μεσαρίτης

Ο Σπύρος Θεοκλή, η Ιωάννα Χαρίτου Ο Σπύρος Θεοκλή, η Ιωάννα Χαρίτου 
και ο Δημήτρης Πορτοκάλογλουκαι ο Δημήτρης Πορτοκάλογλου

Ο Παναγιώτης Λοϊζίδης και
η Φλώρα Χριστοφόρου 

Η Αγγέλα 
Κωμοδρόμου

Οι παρουσιαστές της εκδήλωσης, 
Χριστόδουλος Χριστοδούλου και 
Μικαέλα Φωτιάδη Η Αλεξάνδρα Φωτιάδη

Η Θεοδώρα Πάρπα

Η Alina Yuryeva

Η Σταυρούλα 
Νικολάου

Το χορευτικό μέρος 
της βραδιάς ανέλαβε
η Βαλεντίνα Κονναρή
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

 ΚΙα

Το αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ και 
οι «μάχες» Βόλος – Παναιτωλικός, ΟΦΗ – 
ΠΑΟΚ, Άρης – Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπια-

κός – Ατρόμητος και ΑΕΛ – Λαμία, κρίθηκαν απο-
κλειστικά στο γήπεδο των καναλιών Novasports! 
Οι φίλοι του ποδοσφαίρου το τριήμερο Σάββατο 
9 – Κυριακή 10- Δευτέρα 11 Νοεμβρίου είχαν 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα πάντα 

γύρω από τη 10η αγωνιστική του ελληνικού πρω-
ταθλήματος ποδοσφαίρου μέσα από τα κανάλια 
Novasports. Το ενδιαφέρον στράφηκε στο ντέρμπι 
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ και οι φίλοι του ποδοσφαί-
ρου μπήκαν στο κλίμα του μεγάλου αγώνα από τις 
17:40 με το Pre Game της «Ώρας των Πρωταθλη-
τών» από το ΟΑΚΑ με εκλεκτούς καλεσμένους. Τη 
σκυτάλη πήρε στις 19:30 στο Novasports1HD η 

απευθείας μετάδοση του ντέρμπι 
με όλο το δημοσιογραφικό και 
τεχνικό επιτελείο των καναλιών 
της Nova Cyprus να μεταφέρουν τα πάντα από το 
γήπεδο. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ακολού-
θησε στην εκπομπή «Ώρα των Πρωταθλητών» και 
στο Novasports1HD το «τρίτο ημίχρονο» με όλο 
το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

BLUE AIR 
οΛοΚαΙΝοΥργΙο ΕΚΠΤΩΤΙΚο 
ΠρογραΜΜα
Με ιδιαίτερη χαρά η Blue Air ανακοίνωσε την 
έναρξη του ολοκαίνουργιου προγράμματός 
της, το οποίο ονομάζεται Blue Benefits. Ειδικά 
σχεδιασμένο για τους επιβάτες, το πρόγραμ-
μα Blue Benefits είναι μια ετήσια συνδρομή που 
τους επιτρέπει να αγοράζουν εισιτήρια και ελεγ-
χόμενες αποσκευές με έκπτωση. «Γνωρίζουμε 
ότι οι πιο όμορφες ταξιδιωτικές εμπειρίες είναι 
με τους αγαπημένους μας και τους φίλους μας. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργή-
σαμε το BlueBenefits.com: τη συνδρομή που 
εγγυάται εκπτώσεις όταν οι επιβάτες μας ταξι-
δεύουν μαζί με 1, 3 και έως 8 άτομα. Όλοι οι 
επιβάτες που θα αγοράζουν τη συνδρομή Blue 
Benefits πριν από τις 19 Νοεμβρίου θα επωφε-
ληθούν από την υπηρεσία Flex, η οποία προ-
σφέρει τη δυνατότητα να αλλάξουν την ημερο-
μηνία ταξιδιού δωρεάν».

YΠοΔΕΧΕΤαΙ ΤοΝ ΠΕΤρΕΤΖΙΚΗ
Το κατάστημα Maison Marasil Cyprus 
στο Nicosia Mall υποδέχεται τον master 
chef Άκη Πετρετζίκη στις 23 Νοεμβρί-
ου, σε ένα event που θα γλυκάνει όλους 
τους μικρούς και μεγάλους. Το Σάββατο 
23/11 από τις 12:00-14:00 ο διάση-
μος σεφ θα βρίσκεται στο όμορφο νησί 
μας για να μοιράσει σε μικρούς και με-
γάλους χριστουγεννιάτικες σοκολατένιες 
λιχουδιές φτιαγμένες αποκλειστικά για 
το Maison Marasil. Σας περιμένουμε να 
φωτογραφηθείτε με τον Άκη Πετρετζίκη, 
να γλυκαθείτε, να λάβετε τη μυστική χρι-
στουγεννιάτικη συνταγή και να διασκεδά-

σετε λίγες μέ-
ρες πριν το νέο 
έτος σε μια χρι-
στουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα. 
Ευκαιρία για 
διασκέδαση 
και αγορές, γι’ 
αυτό ας μη λεί-
ψει κανείς από 
το Xmas party 
του Maison 
Marasil! 

οΜΙΛοΣ C.A. PAPAELLINAS
«ΕΜΜΗΝοΠαΥΣΗ, ΚρΙΣΗ 
'Η αΠΕΛΕΥΘΕρΩΣΗ»

Ο όμιλος C.A. Papaellinas πραγματοποίησε 
εκδήλωση σε φαρμακοποιούς για το προϊόν 
Femarelle της «Karpasia Health Products», στις 
23/10/2019, στο Lemon Park στη Λευκωσία. 
Ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η κ. Χασαπογλί-
δου, που κατέχει τον τίτλο Founder and CEO 
Institute of Self Medication Ltd, στενή συνεργά-
της του Ομίλου. Η κ. Χασαπογλίδου παρουσί-
ασε σημαντικά στοιχεία για την εμμηνόπαυση, 
δίνοντας το θετικό μήνυμα «Ζήσε, Αγάπησε και 
Αγκάλιασε τη γυναίκα που γίνεσαι». Ακολούθως, 
πραγματοποιήθηκε προϊοντική παρουσίαση για 
το Femarelle από τη Senior Product Manager 
κ. Ιασωνία Τσιελεπή. Η σειρά Femarelle αποτε-
λείται από το Femarelle Rejuvenate για το στά-
διο της προ-εμμηνόπαυσης, από το Femarelle 
Recharge για το στάδιο της εμμηνόπαυσης και 
από το Femarelle Unstoppable για το στάδιο 
μετά την εμμηνόπαυση. 

ΡΕΚΟΡ ΠωΛΗΣΕωΝ
ΤΟ 9ΜΗΝΟ ΤΟυ 2019
Η ΚΙΑ παραμένει στην κορυφή 
των πωλήσεων, σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία της Στατιστικής 
υπηρεσίας, καταλαμβάνοντας 
την πρώτη θέση σε πωλήσεις και-
νούργιων οχημάτων για την περί-
οδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου. 
Συνολικά διατέθηκαν στην κυπρι-
ακή αγορά 1474 μοντέλα ΚΙΑ 
από όλες τις κατηγορίες. Οι πω-
λήσεις της ΚIA αυτό το 9μηνο 
ήταν οι πιο υψηλές από ποτέ, ενι-

σχυμένες από την ολοκαίνουργια 
οικογένεια μοντέλων του Ceed, η 
οποία εμπλουτίζεται με την άφι-
ξη του νέου crossover XCEED. 
Την KΙΑ Motors εκπροσωπεί 
στην Κύπρο η Loutsios Group με 
showrooms σε όλες τις πόλεις 
και στο www.kia.com.cy.

Novasports!
Το νΤέρμπι παναθηναϊκος - αέκ και οι «μαχές» αρη,
ολυμπιακου και παοκ

 CRYoS 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ 
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ ΚυΠΡΟυ
Την ευκαιρία να ενημερωθούν για 
θέματα που αφορούν τη γονιμότη-
τα είχαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
του Τμήματος Βιολογικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
μέσω του σεμιναρίου με τίτλο «Η 
πρόληψη είναι καλύτερη από τη 
θεραπεία! Ενημέρωση για τη γο-
νιμότητα – Τι πρέπει να γνωρίζου-
με», με κύρια ομιλήτρια την κα 

Saghar Kasiri, Διευθύντρια Ευρω-
παϊκών Επιχειρήσεων της Cryos, 
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρ-
τη, 9 Οκτωβρίου, στους χώρους 
του Πανεπιστημίου. Το σεμινάριο 
εντάσσεται στο πλαίσιο μια σει-
ράς Μεταπτυχιακών Σεμιναρίων. 

 MAISON MARASIL CYPRUS

 CLINIqUE SmARt CLINICAL™ mD

EMIRAtES
νέος COUNtRY MANAgER ςΤην κυπρο
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 Clinique Smart CliniCal™ mD

Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αε-
ροπορική εταιρεία στον κόσμο, απέ-
κτησε νέο Country Manager στην 

Κύπρο, τον κ. Mohammed Al Qassim. Ο 
νέος διευθυντής ανέλαβε καθήκοντα στην 
Κύπρο από την 1η Νοεμβρίου και αφού 
ολοκλήρωσε επιτυχώς τη θητεία του ως 
Commercial Support Manager στην Ταϊλάν-
δη. Ο κος Al Qassim ξεκίνησε την καριέρα 
του στον κλάδο των αερομεταφορών, όταν 

εντάχθηκε στην Emirates το 2016 μέσω του 
Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης Εμπορι-
κών Εκπαιδευόμενων των Ηνωμένων Αραβι-
κών Εμιράτων, το οποίο εκπαιδεύει τους υπο-
ψήφιους στις εμπορικές δραστηριότητες της 
Emirates. Μετά την εκπαίδευσή του στο Αμ-
μάν της Ιορδανίας διορίστηκε Commercial 
Support Manager στην Μπανγκόκ. Πριν 
από την ένταξή του στο δυναμικό της εται-
ρείας, ο κ. Al Qassim εργάστηκε για τρία 

χρόνια στον τραπεζικό τομέα στο Ντουμπάι, 
όπου ειδικεύτηκε στη διαχείριση κινδύνων 
και τη διαχείριση VIP λογαριασμών.

liFtaCtiV PePtiDe-C amPOuleS
ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ 
Για να καταπολεμήσουμε τις επιπτώσεις της απώ-
λειας κολλαγόνου στην επιδερμίδα, χρησιμοποι-
ήσαμε έναν συνδυασμό από τα ισχυρότερα αντι-
γηραντικά συστατικά: 10% καθαρή βιταμίνη C, 
αντιγηραντικά βιο-πεπτίδια, φυσικής προέλευσης 
υαλουρονικό οξύ πολλαπλού μοριακού βάρους 
για αναπλήρωση όγκου και γέμισμα ρυτίδων και 
Ιαματικό Μεταλλικό Νερό της Vichy για ενδυ-
νάμωση. Η σύνθεση, που δημιουργείται σε περι-
βάλλον χαμηλού οξυγόνου, σφραγίζεται αμέσως 
και προστατεύεται από το φως, τις υπεριώδεις 
ακτίνες, την οξείδωση και τη μόλυνση, χάρη στη 
γυάλινη αμπούλα, σκούρου χρώματος. Χρησιμο-
ποιείτε το προϊόν πρωί και βράδυ σύμφωνα με το 
συνιστώμενο πρωτόκολλο περιποίησης. Καθημε-
ρινά, η δόση του 1.8ml, που περιέχεται ακριβώς 
σε μία αμπούλα, συμβάλλει στην αντιστάθμιση 
και αντιμετώπιση της έλλειψης βιταμίνης C, αμινο-
ξέων, μεταλλικών στοιχείων, νερού και υαλουρονι-
κού οξέος στην επιδερμίδα.

Prime inSuranCe 
ΕΚΠΑΙδΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙδΑ 
ΚΑΙ βΡΑδΙΑ βΡΑβΕΥΣΕωΝ

Με μεγάλη επιτυχία και με καθολική 
συμμετοχή οργανώθηκε στις 31 Οκτω-
βρίου 2019 εκπαιδευτική ημερίδα στο 
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Στην 
ημερίδα συμμετείχαν περίπου διακόσιοι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και διοικη-
τικό προσωπικό της Prime Insurance. Την 
εκδήλωση απογείωσε με την παρουσία 
του ο Νικόλας Σμυρνάκης, βραβευμένος 
συγγραφέας, success coach, δημιουργός 
της φιλοσοφίας του Ανθρώπου στο ΝηΣί, ο 
οποίος έδωσε μια πραγματική παράσταση 
στρατηγικής εξηγώντας πώς μπορούμε να 
οδηγηθούμε στην καθολική αλλαγή και 
στην ανάπτυξη σε όλες τις πτυχές της ζωής 
των σύγχρονων επαγγελματιών. Στην ημε-
ρίδα παρουσιάστηκε επίσης ο καινοτόμος 
συνδυασμός ταμείων Prime Lifecycle.

δΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 
ΣΕ ΜΙΑ ΚΡΕΜΑ
Ξεκινήστε με μία μεταμόρφωση 
από την Clinique. Μία gel-κρέμα 
για άμεση αίσθηση σύσφιξης και 
μία πλούσια κρέμα που γεμίζει την 
επιδερμίδα, σμιλεύει, απο-
καθιστά τον όγκο και 
αναδιαμορφώνει την 
εμφάνισή σας. Ορατή 
σμίλευση, αποκατάστα-
ση όγκου, αναδιαμόρ-
φωση. Με το πέρασμα 
του χρόνου ο μεταβολι-

σμός της επιδερμίδας επιβραδύ-
νεται και έτσι χάνει τη νεανική της 
λάμψη. Ενισχύστε τη νεανική λάμ-
ψη της επιδερμίδας με τη NEΑ 
Clinique Smart ClinicalTM MD. 
Διατίθεται σε δύο εξειδικευμένες 

συνθέσεις: μία για ορατή 
σμίλευση των βασικών 
περιοχών, όπως λαι-
μός, ζυγωματικά, περί-
γραμμα και μία ακόμα 
για ορατή αποκατά-
σταση των περιοχών 
με απώλεια όγκου.

EmiratEs
Νέος Country Manager ςτηΝ Κύπρο

 ZOtt CaFFreZe

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΑΓωΜΕΝΟΣ 
ΚΑφΕΣ
Μια μοναδική νέα γευστική εμπει-
ρία ήρθε να ξυπνήσει τις αισθήσεις 
μας! Απευθύνεται στους πραγματι-
κούς 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 κα-
φές Zott Caffreze ξεχωρίζει για την 
υπέροχη αρμονική του γεύση και τα 
εξαιρετικά συστατικά υψηλής ποιό-

τητας. Διακρίνεται από τη μοντέρνα 
του συσκευασία και το μοναδικό 
του άρωμα και γεύση. Παράγεται 
στη Γερμάνια σε μια από της μεγα-
λύτερες εταιρείες γαλακτοκομικών 
στην Ευρώπη. Η Tryfon Tseriotis είναι 
μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
υπηρεσιών και διανομής προϊόντων 
στην Κύπρο.

ΚυΚλΟφΟρΕΙ ΤΟ “SurPrISE HAPPy 
MEAL” ΜΕ ΘρυλΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤωΝ 
ΤΕλΕυΤΑΙωΝ 4ωΝ ΔΕΚΑΕΤΙωΝ
H εταιρεία McDonald’s γιορτάζει την 40ή επέ-
τειο του πρώτου Happy Meal και κυκλοφορεί 
σε περιορισμένη έκδοση το “Surprise Happy 
Meal”, που θα περιέχει τα πιο δημοφιλή παι-
χνίδια των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. 
Το Surprise Happy Meal θα είναι διαθέσιμο 
στα εστιατόρια McDonald’s σε περισσότερες 
από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο. Μέσω αυ-
τής της παγκόσμιας καμπάνιας οι λάτρεις του 
Happy Meal, ανεξαιρέτως ηλικίας, καλούνται 
να λάβουν μέρος σε μία διασκεδαστική εμπει-
ρία ανακαλύπτοντας καινούργια αλλά και πα-
λαιότερα παιχνίδια της εν λόγω συλλογής. Η 
συλλεκτική συλλογή βρίσκεται στα εστιατόρια 
McDonald’s από 7 Νοεμβρίου 2019 και μέ-
χρι εξαντλήσεως του στοκ.

Η McDonalDs™ 

επιδερμίδα, σμιλεύει, απο-
καθιστά τον όγκο και 
αναδιαμορφώνει την 
εμφάνισή σας. Ορατή 
σμίλευση, αποκατάστα-
ση όγκου, αναδιαμόρ-
φωση. Με το πέρασμα 
του χρόνου ο μεταβολι-

συνθέσεις: μία για ορατή 
σμίλευση των βασικών 
περιοχών, όπως λαι
μός, ζυγωματικά, περί
γραμμα και μία ακόμα 
για ορατή αποκατά
σταση των περιοχών 
με απώλεια όγκου.
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ποιήσετε τυχόν εκκρεμότητες που 
μπορεί να έχετε, για να μπορέσετε 
να αντεπεξέλθετε καλύτερα στις 
ευθύνες που έχετε επωμισθεί τους 
τελευταίους μήνες. 

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Θα ασχοληθείτε σί-

γουρα με πολύ περισσότερους 
ανθρώπους στον κοινωνικό σας 
περίγυρο και μερικοί από εσάς 
μπορεί να προγραμματίσετε ταξί-
δια που θα συμβάλουν στη μελ-
λοντική σας εξέλιξη στον επαγ-
γελματικό τομέα, γνωρίζοντας 
έμπειρους ανθρώπους που θα 
συμβάλουν στη μελλοντική σας 
οικονομική ευμάρεια.  Μέχρι τις 
19 Νοεμβρίου ο Άρης διέρχεται 
από τον 10ο οίκο σας (καριέρα) 
βοηθώντας σας να βρείτε τη δύ-
ναμη και την ενέργεια να διεκπε-
ραιώσετε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο μια πραγματικά δύσκολη 
κατάσταση που θα αντιμετωπίσετε 
στη δουλειά σας.

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Είναι μια περίοδος 

στασιμότητας και εκνευρισμού, 
τουλάχιστον μέχρι τις 20.11! Είναι, 
όμως, το κατάλληλο χρονικό δι-
άστημα που θα δείξετε την πραγ-
ματική αξία σας και θα βάλετε τις 
υποθέσεις σας σε τάξη, καθώς οι 
μέρες ευνοούν το οριστικό κλεί-
σιμο εκκρεμοτήτων. Τα πράγμα-
τα αποκτούν για σας ενδιαφέρον 
μετά τις 19 Νοεμβρίου που ο 
Άρης περνάει στον 10ο οίκο σας 
(καριέρα και κοινωνικές- επαγγελ-
ματικές φιλοδοξίες).  

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Μέχρι τις 19 Νοεμ-

βρίου περνάει μέσα από τον 8ο 
οίκο σας ο Άρης και είναι καιρός 
να δράσετε με αποφασιστικότητα 
και δυναμισμό για να απαλλαγείτε 
από παλιά χρέη! Για κάποιους από 
εσάς ίσως να ήρθε η χρονική στιγ-
μή να κάνετε ριζικές αλλαγές στη 
διαχείριση των οικονομικών σας, 
ώστε να περιορίσετε τις σπατάλες 
και να αποταμιεύσετε για τις δύ-
σκολες εποχές. 

μετά, για να καταφέρετε επιτέλους 
να υλοποιήσετε τους στόχους 
σας. Ο Ερμής διέρχεται μέσα από 
τον 2ο οίκο σας (χρήματα από 
την εργασία και προσωπικούς πό-
ρους) και προσφέρει μια μοναδι-
κή ευκαιρία να επανεξετάσετε κι-
νήσεις του παρελθόντος που σας 
οδήγησαν σε δεινή οικονομική κα-
τάσταση και να αναλάβετε δράση 
για την επίλυση των οικονομικών 
σας προβλημάτων. 

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Μετά τις 25 του μήνα 
θα έρθουν στη ζωή 

σας πολλά καινούργια πράγματα 
και πολλές ευκαιρίες για μια γε-
νικότερη επαγγελματική ανανέω-
ση. Η Αφροδίτη συναντά τον Δία 
στον 2ο οίκο σας (εργασία και 
απολαβές), όπου και θα παραμεί-
νει μέχρι τις 26.11. Με τις διελεύ-
σεις αυτές αναμένεται να έχετε 
αρκετή τύχη σε ζητήματα επαγγελ-
ματικά και οικονομικά. 

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12 
Μέχρι και τις 20 

του μήνα τα άστρα 
δεν υπόσχονται και πάρα πολλά 
και ενδεχομένως θα συμβούν κά-
ποια απρόοπτα γεγονότα, που θα 
ταράξουν λίγο τις ισορροπίες στις
επαγγελματικές σας σχέσεις. 
Προσέχετε να μην αμελείτε τις 
υποχρεώσεις σας και να τακτο-

Λεων
23/7 - 23/8
Ευνοούνται στό-

χοι και νέα ξεκινήματα με μελλο-
ντική επιτυχία στον εργασιακό 
τομέα κατά τον Νοέμβριο, όμως 
μόνο από το τελευταίο δεκαήμε-
ρο του μήνα και μετά. Θα αγω-
νιστείτε για να κάνετε πράξη τα 
όνειρά σας και να μπορέσετε να 
εκφράσετε τα ταλέντα και τα πι-
στεύω σας. Μεταξύ 23 και 26 
Νοεμβρίου θα γίνει το κλίμα από 
βαρύ έως εκρηκτικό, εάν εμπλέ-
κεστε σε ομαδικές δράσεις, κα-
θώς θα έχετε την τάση να επιβά-
λετε την άποψή σας στην ομάδα. 

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Μην πάρετε βιαστι-

κές αποφάσεις για σοβαρά θέ-
ματα καριέρας, τουλάχιστον μέ-
χρι και τις 20 του μήνα, γιατί μπο-
ρεί να γίνουν λάθη με σοβαρά 
μελλοντικά επακόλουθα. Καλό 
θα ήταν να μείνετε ψύχραιμοι, 
κάνοντας ριζικές αλλαγές και 
εξασφαλίζοντας την εύνοια των 
άστρων που επιτέλους αρχίζουν 
να σας επηρεάζουν θετικά.  

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Γίνετε πιο δημιουρ-
γικοί και αδράξε-

τε τις ευκαιρίες που θα παρουσι-
αστούν από τις 20 του μήνα και 

κριός 
21/3 - 20/4
Με την ανάδρομη 

πορεία του Ερμή και το υπόλοιπο 
πλανητικό σύστημα, κυρίως τις 
εκλείψεις του μήνα, ενδεχομένως 
να προκύψουν προβλήματα στον 
οικονομικό τομέα. Οι αδέσμευ-
τοι του ζωδίου θα πρέπει να είστε 
πολύ προσεκτικοί με τις επιλογές 
που θα κάνετε και να μην αφεθεί-
τε από την πρώτη στιγμή στις και-
νούργιες γνωριμίες. 

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5

Στον οικονομικό το-
μέα είστε αρκετά 

πιεσμένοι εδώ και αρκετό καιρό. 
Θετικές εξελίξεις προβλέπονται 
προς το τέλος του μήνα από ερ-
γασίες όπου έχετε ρίξει το βά-
ρος σας τον τελευταίο καιρό. 
Μετά τις 19.11 απολαμβάνετε 
τη στήριξη του Άρη σε ζητήματα 
αισθηματικής φύσης, εάν κατα-
φέρετε να περιορίσετε το πείσμα 
και την κτητικότητά σας απέναντι 
στον σύντροφό σας. 

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Ακόμη και εάν είστε 
ευχαριστημένοι με 

την παρούσα εργασία σας, θα 
υπάρξουν δελεαστικές προτά-
σεις για καινούργιες θέσεις εργα-
σίας, που θα σας βάλουν στον 
πειρασμό να ξεκινήσετε κάτι και-
νούργιο. Μετά τις 19.11 στην 
επαγγελματική σας ζωή κυριαρ-
χεί η ενέργεια του Άρη, προσθέ-
τοντας δυναμισμό και αγωνιστική 
διάθεση. 

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Βρίσκεστε σε 

ένα μεταβατικό στάδιο και σύντο-
μα θα έρθουν μεγάλες αλλαγές 
στη ζωή σας, γι’ αυτό προετοιμα-
στείτε κατάλληλα! Οι ευκαιρίες 
που θα παρουσιαστούν θα είναι 
αξιόλογες και θα πρέπει να τις εκ-
μεταλλευτείτε σωστά, αν θέλετε 
να έχετε μια ανοδική επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία, με μακροχρό-
νια οφέλη. 

ZωδιΑ

 ΜΕΓΚ ΡΑΪΑΝ 19/11/1961

Η Μεγκ Ράιαν είναι Αμερικανίδα ηθοποιός. Ξεκίνη-
σε την καριέρα της το 1981 με μικρούς ρόλους, 
πριν γίνει μέλος της σαπουνόπερας «As the World 
Turns» το 1982. Το όνομά της ήρθε στο προσκή-
νιο το 1989 με την ταινία «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη 
Σάλι», για την οποία έλαβε την πρώτη της υποψηφι-
ότητα για Χρυσή Σφαίρα. Στη δεκαετία του '90 η Ρά-
ιαν πρωταγωνίστησε σε μια σειρά επιτυχημένων ται-
νιών, όπως «Άγρυπνος στο Σιατλ» (1993), «French 
Kiss» (1995), «Άσπονδοι Εραστές» (1997) «Η Πόλη 
των Αγγέλων» (1998) και «Έχετε Μήνυμα στον Υπο-
λογιστή σας» (1998). Οι συνολικές εισπράξεις των 
ταινιών της ξεπερνούν το 1,1 δις δολάρια. Η Ράιαν 
παντρεύτηκε τον ηθοποιό Ντένις Κουέιντ το 1991. 
Μαζί απέκτησαν ένα γιο, τον Τζακ Χένρι. Τον Ια-
νουάριο του 2006 η Ράιαν υιοθέτησε ένα κοριτσά-
κι 14 μηνών από την Κίνα. 
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σιμο εκκρεμοτήτων. Τα πράγμα
τα αποκτούν για σας ενδιαφέρον 
μετά τις 19 Νοεμβρίου που ο 
Άρης περνάει στον 10ο οίκο σας 
(καριέρα και κοινωνικές- επαγγελ
ματικές φιλοδοξίες).  

βρίου περνάει μέσα από τον 8ο 
οίκο σας ο Άρης και είναι καιρός 
να δράσετε με αποφασιστικότητα 
και δυναμισμό για να απαλλαγείτε 
από παλιά χρέη! Για κάποιους από 
εσάς ίσως να ήρθε η χρονική στιγ
μή να κάνετε ριζικές αλλαγές στη 
διαχείριση των οικονομικών σας, 
ώστε να περιορίσετε τις σπατάλες 
και να αποταμιεύσετε για τις δύ
σκολες εποχές. 

Η Μεγκ Ράιαν είναι Αμερικανίδα ηθοποιός. Ξεκίνη-

πριν γίνει μέλος της σαπουνόπερας «As the World 
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Σάλι», για την οποία έλαβε την πρώτη της υποψηφι-
ότητα για Χρυσή Σφαίρα. Στη δεκαετία του '90 η Ρά-
ιαν πρωταγωνίστησε σε μια σειρά επιτυχημένων ται-
νιών, όπως «Άγρυπνος στο Σιατλ» (1993), «French 
Kiss» (1995), «Άσπονδοι Εραστές» (1997) «Η Πόλη 
των Αγγέλων» (1998) και «Έχετε Μήνυμα στον Υπο-
λογιστή σας» (1998). Οι συνολικές εισπράξεις των 
ταινιών της ξεπερνούν το 1,1 δις δολάρια. Η Ράιαν 
παντρεύτηκε τον ηθοποιό Ντένις Κουέιντ το 1991. 
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ΣΑΝΤΙΟ ΜΑΝΕ

ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΟΣ ΗΤΑΝ Ο 
ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ, 

ΣΑΝΤΙΟ ΜΑΝΕ, ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΜΕ 
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΒΟΗΘΑ 

ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΧΤΙΖΕΙ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΟΣ ΗΤΑΝ Ο 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

«Γ ιατί να θέλω Ferrari και ακρι-
βά ρολόγια; Με τα λεφτά 
που βγάζω χτίζω σχολεία και 

βοηθάω φτωχούς ανθρώπους». Ο πο-
δοσφαιριστής των «κόκκινων» σε πρό-
σφατη συνέντευξη απέδειξε το ήθος και 
την ανθρωπιά που τον διακατέχει, ενώ 
αναρωτήθηκε γιατί να θέλει να αγορά-
σει ακριβά αυτοκίνητα να πάει ταξίδια 
και να αγοράσει ρολόγια με διαμάντια. 
«Τι θα ωφελήσουν εμένα και τον κό-
σμο; Εγώ ήμουν πεινασμένος, δούλε-
ψα σκληρά, επέζησα από τους πολέ-
μους, έπαιζα ξυπόλυτος ποδόσφαιρο, 
δεν είχα παιδικά παιχνίδια και πολλά 
άλλα πράγματα». Ο ποδοσφαιριστής, 
ο οποίος χάρη στο ποδόσφαιρο κερ-
δίζει εκατομμύρια μέχρι στιγμής, έχει 
χτίσει σχολεία, ένα αθλητικό στάδιο, 
παρέχει παπούτσια και τρόφιμα σε αν-
θρώπους φτωχούς στη Σενεγάλη συμ-
βάλλοντας στην οικογενειακή τους 
οικονομία. Η αμοιβή του για να φορά 
τη φανέλα της Λίβερπουλ και να αγω-
νίζεται γι’ αυτήν είναι σχεδόν 180.000 
ευρώ κάθε εβδομάδα. Τον Απρίλιο του 
2018 ο Σαντιό Μανέ πρόσφερε σχε-

δόν 300.000 ευρώ στο χωριό του 
Μπαμπαλί, της γενέτειράς του, για την 
κατασκευή ενός σχολείου. Μετά από 
μια μεγάλη σεζόν με πολλές επιτυχίες 
για αυτόν και τη Λίβερπουλ, πολλοί θα 
περίμεναν τον διάσημο ποδοσφαιρι-
στή να βρίσκεται σε κάποια διάσημη 
παραλία για διακοπές, ωστόσο ο ίδιος 
προτίμησε να κάνει κάτι διαφορετικό. 
Επέστρεψε στην πατρίδα του όπου βρή-
κε χιλιάδες συμπατριώτες του να τον 
περιμένουν και να τον υποδέχονται ως 
«Μεσσία». Ο σκοπός του Μανέ ήταν 
να δει και με τα δικά του μάτια την εξέλι-
ξη που έχει το σχολείο του χωριού του. 
Αξίζει να σημειωθεί πως και στο παρελ-
θόν είχε δωρίσει χρήματα για την κατα-
σκευή ενός νοσοκομείου και δεν στα-
ματάει φυσικά εκεί, καθώς βοηθάει και 
άπορες οικογένειες της πατρίδας του, 
από τις οποίες οι περισσότερες ζουν 
κάτω από τα όρια της φτώχειας. Και για 
αυτό μόνο τον λόγο του αξίζουν συγχα-
ρητήρια. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΑ

Η αμοιβή για να φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ και 
να αγωνίζεται γι’ αυτήν είναι σχεδόν 180.000 ευρώ 
κάθε εβδομάδα.

Ο ποδοσφαιριστής ξεκίνησε να 
αγωνίζεται επαγγελματικά το 2011 

στη Μετς και την επόμενη σεζόν 
υπέγραψε στη Σάλτσμπουργκ, με την 

οποία κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και 
ένα κύπελλο Αυστρίας. Το 2014 πήρε 

μεταγραφή για τη Σαουθάμπτον και από 
το 2016 είναι παίκτης της Λίβερπουλ. 








