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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΖΑΚΟΣ

ΠαΣΥΚαΦ
μαμαδεΣ
Σε ρΟΛΟ μΟντεΛΟΥ

ΚεΛΛΥ ΚεΛεΚΙδΟΥ - νΙΚΟΣ 
ΚΟΥρΚΟΥΛηΣ
τραΓΟΥδηΣαν μαΖΙ 
Στη ΣΚηνη

εΚΘεΣη ΓαμΟΥ
μΙα ΠρωτΟτΥΠη 
εΠΙδεΙξη μΟδαΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

   ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ 
ΚΕΪΤ ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ

BIG
PICTURE

Μια πολύ λαμπερή βρα-
διά πέρασε την Τετάρ-
τη, 20 Νοεμβρίου, το 

πριγκιπικό ζεύγος, αφού παρακο-
λούθησε την ετήσια Royal Variety 
Performance στο Palladium Theatre 
του Λονδίνου. Η Κέιτ ήταν απίστευ-
τα εντυπωσιακή με μια δημιουρ-
γία του Alexander McQueen. Η 
Πριγκίπισσα συμπλήρωσε την εμ-
φάνισή της με ένα ζευγάρι κρεμα-
στά σκουλαρίκια με μαργαριτάρια 
Erdem, ένα μαύρο clutch bag, ενώ 
μαύρες γόβες στιλέτο πρόσθεσαν 

ένα πολυτελές φινίρισμα στο look 
της. Να σημειωθεί ότι δεν είναι η 
πρώτη φορά που η Κέιτ έκανε μια 
εντυπωσιακή εμφάνιση στο Royal 
Variety Performance. Η προηγού-
μενη φορά ήταν το 2017, όταν 
εμφανίστηκε με ένα λαμπερό σιέλ 
φόρεμα Jenny Packham από τούλι, 
διακοσμημένο με απαλές πούλιες. 
Το ζευγάρι παρακολούθησε την 
παράσταση, ενώ αποθεώθηκε από 
τους παρευρισκομένους.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

ΕΚΘΑΜΒΩΤΙΚΗ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΟΥ 
ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ 

Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ, ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΟΥΙΛΙΑΜ
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Ο ΛΟΓΟΣ ΗΤΑΝ ΙΕΡΟΣ…
Μια εμπειρία ζωής έζησα την περασμένη 
Τετάρτη στην επίδειξη μόδας του ΠΑΣΥΚΑΦ. 
Ο σκοπός ιερός, γι’ αυτό άλλωστε δέχτηκα 
να πάρω για λίγη ώρα το ρόλο του μοντέλου 
και περπάτησα μαζί με την κόρη μου στην 
πασαρέλα. Παρόλο που είχα μια ανησυχία 
και η αγωνία ενδεχομένως να ήταν ζωγραφι-
σμένη στο πρόσωπό μου, εντούτοις δεν θεώ-
ρησα ότι η εμφάνισή μου είχε σημασία στην εκδήλωση αυτή 
από τη στιγμή που ο σκοπός ήταν καθαρά φιλανθρωπικός. 
Όταν μου έγινε η πρόταση να συμμετάσχω δεν δίστασα να 
απαντήσω αμέσως θετικά, γιατί σκοπός ήταν η ενίσχυση των 
εσόδων για τη στήριξη υπηρεσιών που προσφέρει ο Παγκύ-
πριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων. Ένας εθελοντικός 
και μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός οργανισμός, ο οποίος 
καταφέρνει να ενώνει δίνοντας αγάπη και ελπίδα σε όλους 
τους συνανθρώπους μας. Ήταν μια αξιοπρεπέστατη διοργά-
νωση που έκρυβε την αγάπη και τη μεγαλοψυχία του κάθε ενός 
από εμάς.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaθΕ ΕβδΟμΑδΑ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ

ΠΑΣΥΚΑΦ
ΜΑΜΑ∆ΕΣ
ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΚΕΛΛΥ ΚΕΛΕΚΙ∆ΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΗΣΑΝ ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΜΟΥ
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΜΟ∆ΑΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

   ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Επισκεφθείτε μας στο www.simerini.com
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Στους ετήσιους εορτασμούς της Εθνικής 
Ημέρας του Μονακό την παράσταση έκλε-
ψαν τα παιδιά του Πρίγκιπα Αλβέρτου  και 

της Πριγκίπισσας Σαρλίν, όταν εμφανίστηκαν στο 
μπαλκόνι του παλατιού να χαιρετίσουν το πλή-
θος μαζί με τα χαριτωμένα δίδυμά τους. Τα πρι-
γκιπόπουλα φαίνεται ότι δεν απολαμβάνουν τη 
στιγμή και κάνουν συνεχώς γκριμάτσες, ενώ ο 
Πρίγκιπας Ζακ δεν διστάζει να κρατάει το κεφάλι 
του  δείχνοντας ότι βαριέται. Ο μικρός Πρίγκιπας 
εμφανίστηκε στο μπαλκόνι φορώντας την επίση-
μη στολή, ενώ η δίδυμη αδερφή του, Πριγκίπισ-
σα Γκαμπριέλα, εμφανίστηκε με ένα κατακόκκινο 
φόρεμα και ένα κόκκινο μπερέ, σαν μικρή δε-
σποινιδούλα, με μια τσάντα στην ίδια απόχρωση 

περασμένη στον λαιμό της. Αναμφίβολα τα δίδυ-
μα έκλεψαν για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις, 
με τις γκριμάτσες και τα νάζια τους να συναγωνί-
ζονται αυτά του μικρού Πρίγκιπα Τζορτζ και της 
Πριγκίπισσας Σάρλοτ. Η ημερομηνία της Εθνικής 
Ημέρας καθορίζεται παραδοσιακά από τον τω-
ρινό Πρίγκιπα. Οι προηγούμενοι Πρίγκιπες γιόρ-
ταζαν την ημέρα μαζί με την ονομαστική εορτή 
τους, αλλά όταν ανέλαβε τον θρόνο ο Πρίγκιπας 
Αλβέρτος Β’ τερμάτισε αυτήν την παράδοση και 
έβαλε συγκεκριμένη ημερομηνία, την 19η Νοεμ-
βρίου.  ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΚΥΠΕ

 

ΟΙ ΓΚΡΙΜΑΤΣΕΣ ΤΩΝ 
ΔΙΔΥΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΤΗΝ 
ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ 
Β’ ΚΑΙ Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ - ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΑΡΛΙΝ

Η εντυπωσιακή Πριγκίπισσα 
Σαρλίν, που φημίζεται για τις 
ενδυματολογικές επιλογές της, 
μαζί με την Πριγκίπισσα Στεφανί.

Λίγες ώρες πριν η πάντα κομψή Σαρλίν 
εμφανίστηκε στη γιορτή του Ερυθρού 
Σταυρού στο Μόντε Κάρλο φορώντας 
μια λευκή αμάνικη μπλούζα,  την οποία 
συνδύασε με γκρι ζιβάγκο και μακριά πλισέ 
φούστα.
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Δύο μήνες πριν από τον θάνατό της, η 
Πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε δημοπρατή-
σει το φόρεμά της και είχε συγκεντρώ-

σει €500.000, τα οποία δόθηκαν σε οργανώ-
σεις κατά του HIV. Με το συγκεκριμένο φόρε-
μα, μάλιστα, είχε χορέψει η Πριγκίπισσα με τον 
Τζον Τραβόλτα σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, 
και είχαν προκαλέσει αίσθηση εκείνη την εποχή 
εντυπωσιάζοντας τους παρευρισκομένους. Η 
δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 
Δεκεμβρίου, από τον οίκο Kerry Taylor Auctions 
στο Λονδίνο και οι υπεύθυνοι εκτιμούν ότι το 
φόρεμα του Τζον Τραβόλτα, όπως το αποκα-
λούν, θα πουληθεί για σχεδόν €400.000. Με 
το συγκεκριμένο φόρεμα η Πριγκίπισσα είχε εμ-
φανιστεί σε άλλες τέσσερεις γνωστές εκδηλώ-
σεις: στην επίσκεψή της στην Αυστρία το 1986, 
στη Βασιλική Όπερα το 1991. Μάλιστα το είχε 
επιλέξει και για το φωτογραφικό πορτρέτο της 
από τον Λόρδο Snowden το 1997. Να σημει-
ωθεί ότι η Νταϊάνα είχε φορέσει το φόρεμα 

στο πρώτο ταξίδι της στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Στο γκαλά, που πραγματοποιήθηκε το 1985, η 
24χρονη τότε Νταϊάνα είχε προσκληθεί από 
τον Πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο οποίος της 
είχε αδυναμία. Η ίδια είχε παρευρεθεί στο γκα-
λά με τον σύζυγό της, Πρίγκιπα της Ουαλίας, 
Κάρολο και είχαν πάει λίγοι και εκλεκτοί καλε-
σμένοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο πρώην 
Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εμπιστευτεί στον Τζον 
Τραβόλτα ότι η Πριγκίπισσα τον θαύμαζε ως 
ηθοποιό και ότι απολάμβανε ιδιαίτερα να βλέπει 
την ταινία «Saturday Night Fever». Αυτή η πλη-
ροφορία ήταν αρκετή για τον ίδιο, ώστε να της 
χτυπήσει φιλικά τον ώμο, λίγη ώρα αργότερα, 
ζητώντας της να χορέψουν και εκείνη αποδέχτη-
κε με χαρά την πρόσκληση. Αφού χόρεψαν ένα 
κλασικό ταγκό, μετά χόρεψαν στους ρυθμούς 
του σάουντρακ του Saturday Night Fever.  ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EPA

 

ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Η ΜΑΥΡΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΤΗΣ

ΤΟ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ ΦΟΡΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΙΚΤΟΡ ΕΝΤΕΛΣΤΑΪΝ, 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΟΡΟΥΣΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ Η 
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΝΤΑΪΑΝΑ, ΒΓΑΙΝΕΙ ΓΙΑ 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΝΤΑΪΑΝΑ

Η αείμνηστη Πριγκίπισσα Νταϊάνα
με τον Τζον Τραβόλτα 

Το μαύρο φόρεμα αναμένεται να πουληθεί
για σχεδόν 400.000 ευρώ.

Η Νταϊάνα φημιζόταν για το στυλ αλλά και για 
τις ενδυματολογικές της επιλογές.
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ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ 
Ο ΠΑΣΥΚΑΦ THN TEΤΑΡΤΗ, 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΟ LAPATSA 
COUNTRYSIDE VENUE, ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΣΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ 

ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟN ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΤΟ ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ

ΜΑΜΑΔΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΠΑΣΥΚΑΦ

Παρουσιάστρια της εκδήλωσης ήταν η Κωνσταντίνα 
Ευριπίδου. 
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ΜΑΜΑΔΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Σκοπός της φιλανθρωπικής επίδει-
ξης μόδας, που διοργανώθηκε το 
βράδυ της Τετάρτης, 20 Οκτωβρί-

ου, στο Lapatsa Countryside Venue, ήταν 
η ενίσχυση των εσόδων για στήριξη των 
υπηρεσιών που προσφέρει ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων. Στη 
βραδιά,  που στέφθηκε με απόλυτη επιτυ-
χία,  παρευρέθησαν γνωστά πρόσωπα της 
κοσμικής ζωής του νησιού αλλά και εκπρό-
σωποι των ΜΜΕ, που περπάτησαν στην 
πασαρέλα μαζί με τα παιδιά τους. Η όλη 
διαδικασία ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέ-
ρι, με τους εθελοντές να αποδεικνύουν το 
μεγαλείο της ψυχής τους. Την έναρξη της 
επίδειξης πραγματοποίησε η Γωγώ Αλε-
ξανδρινού μαζί με τις κόρες της και κατα-
χειροκροτήθηκε από τους παρευρισκομέ-
νους. Ακολούθησαν τα εντυπωσιακά μο-
ντέλα με δημιουργίες από τις Mindy, Gold 
Boutique και Μork και στη συνέχεια περπά-
τησαν στην πασαρέλα με δημιουργίες της 
Mindy μητέρες από τον χώρο των ΜΜΕ 
και της κοσμικής ζωής της Κύπρου μαζί με 
τα παιδιά τους, ενθουσιάζοντας το κοινό. 
Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Κων-
σταντίνα Ευριπίδου, η οποία έδωσε τον κα-
λύτερό της εαυτό, ενώ χορηγός της όλης 
εκδήλωσης ήταν το περιοδικό ΟΚ! και το 
ilovestyle. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣΠαρουσιάστρια της εκδήλωσης ήταν η Κωνσταντίνα 

Ευριπίδου. 

Στην πασαρέλα περπάτησαν γνωστά ονόματα από τον χώρο της μόδας,
των ΜΜΕ αλλά και της κοσμικής ζωής του νησιού.
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Η Αναστασία Γρούτα
Ο Κυριάκος Πετρίδης και
η Ηλιάνα Χαραλάμπους

Ο Κριστιάν 
Ονουφρίου και
η Κατερίνα Αγαπητού

Η Άντρη 
Προδρόμου

Η Δέσπω Χριστοφόρου 
και η Ξένια Χριστοφή Η Λεώνη Ορφανίδου Η Άννα Κριθαρίδου

Η Ελίζαμπεθ 
Αντωνιάδη

Ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου και 
η Κωνσταντίνα Ευριπίδου

Η Μαρία Χαλίμου και
η Ανδρούλα Χαραλάμπους

Η Ηλιάνα Χαραλάμπους 
και ο Νότης Παναγιώτου

Η Μαρία 
Κορτζιά



13

Η Ελίζαμπεθ 
Αντωνιάδη

Ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου και 
η Κωνσταντίνα Ευριπίδου

Ο Κωνσταντίνος 
Χαραλαμπίδης

Η Άννα 
Αχιλλεούδη

Η Τζώρτζια 
Παναγή

Η Μαρία Σιάλου
Η Παρασκευή Χριστοφή και
η Χριστίνα Πελεκάνου

Στην επίδειξη παρουσιάστηκαν δημιουργίες από 
τις Mindy, Gold Boutique και Μork.

Η Μαίρη ΧαρίτωνοςΗ Μαρία Χαλίμου και
η Ανδρούλα Χαραλάμπους

Η Τζώρτζια 
Παναγή

Η Μαίρη Χαρίτωνος

Η Γωγώ 
Αλεξανδρινού
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Παρά τις φήμες χωρισμού, που ακού-
γονταν ολόκληρη τη χρονιά που 
διανύσαμε, το ζευγάρι επέλεξε να 

τηρήσει σιγήν ιχθύος και να μην απαντάει 
στα δημοσιεύματα. Τον Σεπτέμβριο, όμως, 
με μια κοινή τους εμφάνιση σε βάφτιση του 
γιου φιλικού τους ζευγαριού στην Πάρο,  
εξαφάνισαν όλα τα κακεντρεχή σχόλια,  
ποζάροντας ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι 
στον φακό πλάι στα δυο παιδιά τους, τον 
10χρονο Ραφαήλ και την 5χρονη Ελπινίκη. 
Ο Νίκος Κουρκούλης λίγες εβδομάδες αρ-
γότερα έδωσε τα χέρια με το νυχτερινό μα-
γαζί «Νότες», στη Λεμεσό, όπου για όλον 
τον Νοέμβριο εμφανίζεται με τον Κωνστα-

ντίνο Χριστοφόρου σε ένα άκρως ανεβαστι-
κό πρόγραμμα, το οποίο έχει αγαπηθεί από 
τους συμπατριώτες μας. Το βράδυ του Σαβ-
βάτου, 16 Νοεμβρίου, η Κέλλυ Κελεκίδου 
εκμεταλλευόμενη και μια εμφάνιση που είχε 
στην Πάφο το προηγούμενο βράδυ, επισκέ-
φθηκε το νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζε-
ται ο σύζυγός της, μαζί με τους κολλητούς 
της φίλους Στάλω και Αντρέα Ηλία, διασκε-
δάζοντας μέχρι πρωίας. Ο Νίκος Κουρκού-
λης μόλις εμφανίστηκε στη σκηνή καλωσό-
ρισε τη σύζυγό του λέγοντας χαρακτηριστι-
κά: «Είναι εδώ μαζί μας η γυναίκα της ζωής 
μου» και εκείνη του χαμογέλασε κοιτώντας 
τον στα μάτια. Λίγο αργότερα ανέβηκε στη 

σκηνή με τον Νίκο να της ζητάει να ερμη-
νεύσει το κομμάτι «Αυτή η νύχτα μένει», το 
οποίο τραγούδησε χωμένη στην αγκαλιά 
του, όπως θα δείτε και στις αποκλειστικές ει-
κόνες του περιοδικού ΟΚ! και με τον κόσμο 
να τους αποθεώνει. Η Κέλλυ Κελεκίδου την 
Παρασκευή που μας πέρασε κυκλοφόρη-
σε επίσημα και το νέο της τραγούδι μαζί με 
βίντεο κλιπ, που έχει τίτλο «Για χάρη σου». 
Aπό την άλλη ο Νίκος Κουρκούλης κάνει 
πρεμιέρα με την Πάολα στις 6 Δεκεμβρίου, 
στο Club Vogue της Θεσσαλονίκης.  ok!  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ

 

Η ΚΕΛΛΥ ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΝΟΤΕΣ»,

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ ΝΙΚΟ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ

ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΡωΤΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
ΚΕΛΛΥ ΚΕΛΕΚΙΔΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ

Η Κέλλυ Κελεκίδου μαζί με τους φίλους της, Στάλω 
και Αντρέα Ηλία και με τη Σκεύη Θούπου.

Ο Νίκος Κουρκούλης έδωσε τα χέρια με το νυχτερινό μαγαζί 
«Νότες», στη Λεμεσό, όπου για όλον τον Νοέμβριο εμφανίζεται με τον 
Κωνσταντίνο Χριστοφόρου σε ένα άκρως ανεβαστικό πρόγραμμα.
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Ο Νίκος Κουρκούλης τής ζήτησε να ερμηνεύσει 
το κομμάτι «Αυτή η νύχτα μένει», κι αυτή το έκανε 
χωμένη στην αγκαλιά του.

Η Κέλλυ Κελεκίδου μαζί με τους φίλους της, Στάλω 
και Αντρέα Ηλία και με τη Σκεύη Θούπου.

«Είναι εδώ μαζί μας η γυναίκα της ζωής μου», είπε ο 
Νίκος και εκείνη του χαμογέλασε κοιτώντας τον στα 
μάτια.
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ΣπουδαίοΣ. Με αυτή τή λεξή θα ΜπορουΣε
να χαρακτήρίΣεί καποίοΣ τον ελλήνα ήθοποίο

κωνΣταντίνο καζακο. ευθυτενήΣ καί Με ευθυβολο 
βλεΜΜα, ο γίοΣ του κωΣτα καζακου καί τήΣ τζενήΣ καρεζή

τα καταφερνεί περίτρανα Σε ολα: ΣτουΣ ρολουΣ του, 
ΣτίΣ φίλίεΣ του, αλλα καί ωΣ ΣυζυγοΣ καί πατεραΣ.

Κωνσταντίνοσ ΚαζαΚοσ

«υπαρχεί πολλή βροΜία
Στήν πολίτίκή, ο κοΣΜοΣ τήΣ

δεν Με εκφραζεί»

Ο ταλαντούχος ηθοποιός ξέκλεψε λίγο 
χρόνο από το βαρυφορτωμένο του 
πρόγραμμα και μας μίλησε για τη συ-

νεργασία του με τον «μαέστρο» της σκηνοθεσί-
ας, Μανούσο Μανουσάκη, για το πρόβλημα 
της Παιδείας στην Ελλάδα, ενώ απαντά στο εάν 
θα ήθελε να εμπλακεί με την πολιτική. Μεταξύ 
άλλων, αναφέρθηκε στη γυναίκα του και στα 10 
χρόνια γάμου τους και παράλληλα σχολίασε τη 
δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρί-
σκεται το ίδρυμα «Τζένη Καρέζη».

Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση 
όταν σας έκαναν την πρόταση για να 
ενταχθείτε στο δυναμικό της σειράς 
«Κόκκινο Ποτάμι»;
Για μένα ήταν μεγάλη χαρά το να ενταχθώ στο 
δυναμικό μιας τέτοιας σειράς. Με τον Μανού-
σο Μανουσάκη, ο οποίος έχει τη σκηνοθεσία 
του σίριαλ, έχουμε να συνεργαστούμε πολλά 
χρόνια. Πραγματικά, ήταν μεγάλη μου χαρά να 
συνεργαστώ και πάλι μαζί του. Είναι ένας άνθρω-
πος ο οποίος ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του 
και αγαπάει πολύ τους ηθοποιούς του. Απ’ την 
άλλη, πρόκειται για μια πολύ ωραία παραγωγή, 
η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο ιστορικό 
μυθιστόρημα του Χάρη Τσιρκινίδη. Βεβαίως, και 
το ζήτημα της Γενοκτονίας των Ποντίων ήταν κάτι 
που με ενδιέφερε πολύ, οπότε χάρηκα ιδιαίτερα 
που μου έγινε αυτή η πρόταση.

Πόσο σας επηρέασε το δράμα της Γε-
νοκτονίας των Ποντίων, το οποίο ανα-
δεικνύεται μέσα από το σίριαλ και ποια 
είναι η γνώμη σας για τους ανάλογους 
κινδύνους που είναι αντιμέτωπος ο Ελ-
ληνισμός σήμερα;
Η Γενοκτονία των Ποντίων, όπως και η Μικρα-
σιατική Καταστροφή και όλα αυτά που συνδέ-
ονται, είναι από τις μαύρες σελίδες του Ελληνι-
σμού. Οι Έλληνες, γενικά, έχουμε την τάση να 
ξεχνάμε πολύ εύκολα. Μάλιστα, εξαιτίας του ότι 
οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν τη γνώση 
της Ιστορίας που θα έπρεπε να έχουν και επειδή 

όταν δεν έχεις τη γνώση της Ιστορίας σου, ως 
λαός, είσαι καταδικασμένος να κάνεις τα ίδια 
λάθη, πρέπει κάποτε να αλλάξει αυτό. Νιώθω 
μεγάλη χαρά για το γεγονός ότι κάνουμε αυτή τη 
σειρά, η οποία είναι ένα μικρό μάθημα Ιστορίας 
αναφορικά με τα γεγονότα που συνέβησαν τότε. 
Είναι λες και μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω μά-
θημα στο Πανεπιστήμιο. Μέσα από αυτό που 
κάνουμε, βάζουμε και εμείς ένα λιθαράκι όσον 
αφορά τη συνείδηση που πρέπει να αποκτήσει 
ο Έλληνας, αλλά και να αντιληφθεί το ποιος 
πραγματικά είναι και πώς έχει φθάσει μέχρι εδώ. 
Η Παιδεία στην Ελλάδα χωλαίνει και δεν είναι 
αυτή που πρέπει να είναι. Το σύστημα είναι κατα-
σκευασμένο με τέτοιο τρόπο, που τα παιδιά κα-
ταλήγουν να παπαγαλίζουν κάποια πράγματα, με 

αποτέλεσμα μετά να τα ξεχνάνε.
Τι θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει στο 
σύστημα;
Έχουμε πολύ καλούς εκπαιδευτικούς, αλλά το 
σύστημα θα έπρεπε να φτιάξει σκεπτόμενους 
πολίτες. Η εξουσία, όμως, θέλει πρόβατα και όχι 
σκεπτόμενους πολίτες, οπότε εδώ υπάρχει μια 
σύγκρουση συμφερόντων.

Θα σκεφτόσασταν το ενδεχόμενο να 
εμπλακείτε στην πολιτική;
Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Ποτέ δεν λέω ποτέ, 
αλλά προς το παρόν είναι κάτι το οποίο δεν 
με ενδιαφέρει. Ο κόσμος της πολιτικής δεν με 
εκφράζει. Υπάρχει πολλή βρομιά στην πολιτι-
κή, οπότε αυτή τη στιγμή δεν θέλω να εμπλακώ 
σε κάτι τέτοιο. Δεν είμαι μέλος κάποιου κόμμα-
τος, αλλά οι πολιτικές μου πεποιθήσεις είναι αρι-
στερές. Μάλιστα, μου έχει γίνει πρόταση από 

κόμμα της Δεξιάς και τους είπα ότι σκεφτόμα-
στε τελείως διαφορετικά (γέλια). Έχει γίνει μόδα 
αρκετοί ηθοποιοί να κατεβαίνουν στην πολιτική, 
αλλά εμένα ακόμη δεν με απασχολεί.

Eίστε ένας από τους κορυφαίους Έλλη-
νες ηθοποιούς, αλλά συνάμα και ένας 
πολύ τρυφερός μπαμπάς. Πώς κατα-
φέρνετε να περνάτε ποιοτικό χρόνο με 
την οικογένειά σας; Ποια είναι η αγα-
πημένη σας συνήθεια;
Περνάω αρκετό χρόνο με την οικογένειά μου. 
Συνήθως παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια. Η 
κόρη μου έχει μεγαλώσει, οπότε οι δραστηριό-
τητες που κάνω με τον γιο μου, που είναι εφτά 
ετών, με βοηθούν να παραμένω και εγώ παιδί. 
Θεωρώ ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να μένουνε 
παιδιά, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν τη 
δουλειά τους. Η οικογένειά μου μού δίνει δύνα-
μη. Πιο πολύ αυτό που κάνω το κάνω για εκεί-
νους. Πρέπει να έχεις και έναν αποδέκτη σε όλο 
αυτό. Δεν γίνεται να τα κάνεις όλα για τον εαυτό 
σου. Αυτό μου δίνει μεγαλύτερη χαρά. Η οικογέ-
νεια είναι το στήριγμά μου. Έτσι έχω μάθει από 
μικρός. Στη ζωή περνάνε όλα: και οι ρόλοι στην 
τηλεόραση και οι ρόλοι στο θέατρο. Αυτό που 
μένει στο τέλος είναι οι σχέσεις των ανθρώπων, 
τα παιδιά που αφήνεις πίσω. Με λίγα λόγια, η οι-
κογένειά σου!

Την 1η Σεπτεμβρίου γιορτάσατε 10 
χρόνια γάμου με τη γυναίκα σας. Τι εί-
ναι αυτό που θαυμάζετε περισσότερο 
σε εκείνη;
Η γυναίκα μου είναι πολύ πιο οργανωτική από 
μένα και ξέρει καλά να βάζει τα πράγματα στη 
θέση τους, εν αντιθέσει με μένα. Η Ιωάννα εί-
ναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Ό,τι βλέπεις 
αυτό είναι: Είναι και όμορφη και καλή μητέρα και 
καλή σύζυγος. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

H κόρη σας έχει δηλώσει ότι ο χώρος 
της υποκριτικής τη γοητεύει, γι’ αυτό 
και επέλεξε να ασχοληθεί με αυτόν. 

«ΤΟ ΤΑλΕΝΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ΜΟΝΑΧΑ ΕΝΑ ΜΙΚρΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ, ΤΟ ΥΠΟλΟΙΠΟ 
ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΚλΗρΗ ΔΟΥλΕΙΑ»
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Πώς το βλέπετε εσείς αυτό και τι συμ-
βουλή της έχετε δώσει;
Της έχω πει ότι εάν αυτό επέλεξε να κάνει στη 
ζωή της, τότε ας το κάνει. Γνωρίζει πολύ καλά τις 
δυσκολίες που έχει αυτός ο χώρος. Αυτό που 
την έχω συμβουλέψει είναι να δουλεύει σκληρά 
και να μην επαναπαύεται. Το ταλέντο είναι μο-
νάχα ένα μικρό ποσοστό, το υπόλοιπο απαιτεί 
σκληρή δουλειά.

Eάν είχατε την ευκαιρία να παίξετε μαζί 
στο θεατρικό σανίδι, σε ποιο έργο θα 
θέλατε να συνυπάρξετε επί σκηνής;
Θεωρώ ότι τα πρώτα της βήματα θα ήταν καλό 
να τα κάνει μόνη της, χωρίς εμένα ή τη μητέρα 
της. Εάν, όμως, είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε 
μαζί επί σκηνής, θα μου άρεσε να παίζαμε στη 
«Μικρή μας πόλη». Εκείνη να κάνει την Έμιλυ και 
εγώ τον αφηγητή.

Eν τέλει, στη δική σας περίπτωση, η 
υποκριτική είναι θέμα DNA;
Όχι. Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα DNA. Eιδικά 
στην υποκριτική, που ο κάθε ηθοποιός είναι μια 
μοναδική οντότητα. Είναι λες και με ρωτάς ποιος 
είναι καλύτερος ηθοποιός, ο Ρόμπερτ Ντε Ντί-
ρο ή ο Αλ Πατσίνο; Δεν υπάρχουν αντικειμενικά 
κριτήρια σε αυτά. Είναι όλα υποκειμενικά. Οπό-
τε, και το DNA δεν πιστεύω ότι παίζει μεγάλο 

ρόλο σε αυτό. Στη σκηνή δεν παίζει ρόλο ποια-
νού γιος είσαι. Η σκηνή «κλοτσάει».

Ποια είναι η γνώμη σας όσον αφορά 
τους τραγουδιστές και τα μοντέλα, που 
από το πουθενά γίνονται ηθοποιοί;
Κοίτα, οι περισσότεροι τραγουδιστές έχουν 
κάποια σχέση με την υποκριτική. Για παράδειγ-
μα, η Δέσποινα Βανδή τα πάει περίφημα. Όσες 
φορές την έχω δει στο θέατρο είναι πάρα πολύ 
καλή. Είναι πολύ έξυπνη γυναίκα. Γενικά, όμως, 
υπήρχε αυτή η τάση, να μπαίνουν στην υποκρι-
τική διάφοροι άνθρωποι από άλλους χώρους. 
Θεωρώ ότι εάν δεν αξίζουν, θα κάνουν 2-3 δου-
λειές και μετά θα πάνε σπίτι τους. Από την άλλη, 
όσοι αξίζουν θα μείνουν. Προσωπικά, εάν με 
δυσκόλευε στη δουλειά μου, δεν θα συνεργαζό-
μουν μαζί τους. Το θέμα εδώ είναι να μπορούν. 
Κατά καιρούς έχω συνεργαστεί με ανθρώπους 
που δεν είχαν σχέση με την υποκριτική. Μια συ-
νεργασία που έχω κάνει, σε ένα σίριαλ, ήταν με 
τον Γιάννη Σπαλιάρα. Ήταν σοβαρός επαγγελ-
ματίας, πάντα διαβασμένος και πολύ καλό παι-
δί. Πολύ ευχαρίστως να συνεργαστώ ξανά μαζί 
του. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Εάν κάποιος αξί-
ζει, τότε να προχωρήσει!

Eάν έκαναν τηλεοπτική σειρά τη ζωή 
της μητέρας σας, ποια ηθοποιός θα θέ-

λατε να την υποδυθεί και γιατί;
Δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποια ηθοποιός που να 
μπορούσε να υποδυθεί τη μητέρα μου και να 
μπορούσε να μπει στα «παπούτσια» της. Λίγο 
δύσκολο. Η μητέρα μου ήταν κάτι το μοναδικό. 
Το είχα σκεφτεί μια-δυο φορές και λέω «καμία 
δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό». Μακάρι 
να βρεθεί κάποια, αλλά δεν νομίζω. Ωστόσο, 
σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήθελα να έχω και 
εγώ λόγο.

O πατέρας σας δημιούργησε το ίδρυ-
μα «Τζένη Καρέζη» πριν από 27 χρό-
νια. Σε συνέντευξή σας, το 2016, είχα-
τε πει ότι «το κρατάτε ανοιχτό με νύχια 
και με δόντια». Πώς είναι η σημερινή 
κατάσταση;
Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. 
Είμαστε σε μια συνεχή προσπάθεια για να μπο-
ρέσουμε να επιβιώσουμε και να συνεχίσουμε να 
προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Δεν εί-
ναι εύκολο. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. 
Δεν λαμβάνουμε καμία επιχορήγηση από κανέ-
ναν. Δεν έχουμε καμία απολύτως βοήθεια από 
το Κράτος. Αν και κατά καιρούς έχουμε κάνει 
επαφές με Υφυπουργούς, αλλά δεν υπάρχει 
ανταπόκριση. Έχουμε συρρικνωθεί. Ελπίζω να 
καταφέρουμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη 
κατάσταση.

Ποια ερώτηση σας εκνευρίζει ή σας 
ενοχλεί περισσότερο και δεν θέλετε να 
σας την κάνουν;
Κάποιες ερωτήσεις αναφορικά με τη μητέρα 
μου, αλλά και με κάποια οικογενειακά ζητήμα-
τα, με έχουνε κουράσει. Είναι ερωτήσεις που τις 
απαντάω εδώ και 30 χρόνια. Έχω βαρεθεί πια. 
Είναι σαν να πατάω το «play» στην κασέτα και 
να αρχίζει να παίζει αυτόματα! Πλέον, έχω απο-
φασίσει ότι δεν θα απαντάω σε τέτοια θέματα. 
Έχω βαρεθεί να ακούω τον εαυτό μου.

Είστε από τους ανθρώπους που πι-
στεύουν στην τύχη ή από εκείνους 
που υποστηρίζουν ότι όλα γίνονται με 
κόπο και μόχθο;
Θεωρώ ότι είναι συνδυασμός μεταξύ τύχης και 
σκληρής δουλειάς. Συνήθως, στον χώρο της 
υποκριτικής υπάρχει αξιοκρατία. Ένας καλός 
ηθοποιός δεν θα πάει χαμένος.

Τι θα θέλατε να πετύχετε μέχρι τα επό-
μενα γενέθλιά σας; Έχετε κάποιο στό-
χο;
Μέχρι τα επόμενα γενέθλιά μου, τον ερχόμενο 
Απρίλιο, οι στόχοι μου είναι να πάει καλά το σί-
ριαλ, αλλά και οι δύο θεατρικές παραγωγές που 
ετοιμάζουμε. Η μια είναι η «Όμορφη πόλη» και η 
άλλη είναι μια παραγωγή με θέμα τον Θεόδωρο 
Κολοκοτρώνη. ok!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
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ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ,

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΟ METROPOLITAN SQUARE ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ 

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΜΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ

WEDDING SKY

Οι εκλεκτοί καλεσμένοι απόλαυ-
σαν τη βραδιά και ενημερώθη-
καν για όλα όσα αφορούν τα 

ζευγάρια που θ’ ανεβούν τα σκαλιά της 
εκκλησίας. Η πρωτότυπη έκθεση γάμου 
ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι, όταν 
ζευγάρια είχαν την ευκαιρία με την καθο-
δήγηση ενός ξεναγού να γνωρίσουν από 
κοντά την ομάδα του Wedding Sky. Μετά 
την ξενάγηση των ζευγαριών γινόταν από 
τους υπεύθυνους αναλυτική παρουσίαση 
των πακέτων γάμου. Η ξενάγηση γινόταν 
ανά πέντε ζευγάρια, ενώ η παρουσίαση σε 
κάθε ζευγάρι ξεχωριστά, λαμβάνοντας με 
αυτόν τον τρόπο την απαραίτητη σημασία 
από τους ιθύνοντες. Το βράδυ η έκθεση 
γάμου, με την ονομασία "Night Fashion 
Concert", μετατράπηκε σε μια φαντασμα-
γορική επίδειξη μόδας, με δημιουργίες 
των σχεδιαστών Κάλιας Μονογιού και 

Ο Ανδρέας Φαλάς με τη σχεδιάστρια Κάλια 
Μονογιού

CALIA MONOYIOU

CALIA MONOYIOU ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ
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ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΜΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ

Ο σχεδιαστής Γρηγόρης Εγγλέζος κατα-
χειροκροτήθηκε από τους παρευρισκομέ-
νους για τα νυφικά του, αλλά και για τις 
βραδινές δημιουργίες του.

CALIA MONOYIOU

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ

Γρηγόρη Εγγλέζου, αλλά και των 
μπουτίκ Νο Name, Kouross, και 
Kiss Boutique. Από τη βραδιά 
δεν έλειπαν οι μόνιμοι συνερ-
γάτες της Wedding Sky, Χenos 
Travel, Luxury Sky Vip Service, 
Royal Vip Servicew, Lavithis 
Catering Services, Alcobros, 
Mi Amande, La Cena Boutique, 
SweetWay, PhotoWay Studio, 
DecoWay, Constantiou Jewelly, 
Wedding Sky Printing Center. Η 
διαφορά της συγκεκριμένης έκ-
θεσης, που πραγματοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στο νησί μας, 
ήταν ότι τα ενδιαφερόμενα ζευ-
γάρια είχαν τη ευκαιρία να ξε-
ναγηθούν στον χώρο με την κα-
θοδήγηση της Wedding Sky. 
Οι εντυπωσιακές δημιουργίες ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ
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των σχεδιαστών, αλλά και των 
μπουτίκ που συμμετείχαν, εν-
θουσίασαν τους εκλεκτούς κα-
λεσμένους. Η εκδήλωση περιε-
λάμβανε επίσης μουσική, ποτό 
αλλά και κληρώσεις, με τις οποί-
ες ζευγάρια που συμμετείχαν 
στον διαγωνισμό είχαν την ευ-
καιρία να κερδίσουν πέραν των 
€10.500. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας 
επισκέφθηκαν την έκθεση πέραν 
των 1.200 ατόμων. Χορηγός 
επικοινωνίας ήταν το περιοδικό 
ΟΚ!. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Παρουσιαστής της βραδιάς 
ήταν ο Ανδρέας Φαλάς

Οι παρευρισκόμενοι 
απόλαυσαν υπέροχες 
μελωδίες από τον Pavlos Violi 
& Laouto Christodoulou.

Η Λουκία Μουσουλιώτη
Ο Χρίστος Τουμάζου και η Μύριαμ 
Γεροκώστα

Η Ζέα Αντωνιάδη 

Ο Γιάννος Κωμοδρόμου και
η Βάσω Αντωνιάδου

Η έκπληξη της βραδιάς ήταν όταν ο παρουσι-
αστής κάλεσε στην πασαρέλα τη μητέρα του 
Γιάννου Κωμοδρόμου, Κοραλία, η οποία συ-
γκινημένη ευχαρίστησε τους εκλεκτούς πα-
ρευρισκομένους που στηρίζουν την εταιρεία 
Wedding Sky.

Στην βραδιά κληρώθηκαν πλούσια 
δώρα.

Η Ευδοκία 
Αδάμου
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Ο Ζαχαρίας Πέτρου
Η Ζέα Αντωνιάδη 

Η Μαρία Ονησιφόρου

Η Μαρία Κυριάκου και
η Βαλεντίνα Φιλιππίδου

Η Ευδοκία 
Αδάμου

Η Βικτώρια 
Γεωργίου

Η Αντριανέλα 
Νικολάου

Η Παρασκευή Χριστοφή 
και η Χριστίνα Πελεκάνου

Η Χάρις Χριστοφόρου 

Η Ελένη Κωνσταντίνου

Η Χριστίνα 
Μάτση
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ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΩΝ 
«ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ» ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ 

ΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ
ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

«Η αγάπη παίρνει και δίνει κάτι και μας 
κρατάει εδώ» τραγούδησε ο Αντώνης 
Ρέμος, γιορτάζοντας μαζί με τους 
παρευρισκόμενους τα 50χρονα του 
ΟΠΑΠ Κύπρου.

Ο ΟΠΑΠ Κύπρου γιόρτασε τα 50 χρόνια ζωής και 
δράσης του με μια εκδήλωση που ερμήνευσε από-
λυτα τη διαχρονική σχέση του με την κυπριακή κοι-

νωνία. Το Gala Dinner τίμησε με όμορφο τρόπο την επέ-
τειο, αλλά παράλληλα στήριξε ακόμη πιο όμορφα το Θε-
ραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη», στο οποίο 
διατέθηκαν όλα τα έσοδα από την εκδήλωση. Συγκινημένη 
από το μεγάλο ποσό που συγκεντρώθηκε για το Θεραπευτι-
κό Κέντρο, η πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, 
Φωτεινή Παπαδοπούλου, ευχαρίστησε τον ΟΠΑΠ Κύπρου 
υπενθυμίζοντας ότι η συνεργασία ξεκίνησε πριν από τέσσε-
ρα χρόνια, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια η εταιρεία στηρίζει 
σημαντικά τον καθιερωμένο ετήσιο έρανο. Να επισημάνου-
με ότι το χρηματικό ποσό καταγράφεται ως το μεγαλύτερο 
χρηματικό ποσό που συγκντρώθηκε από ένα φιλανθρωπικό 
δείπνο. Η όλη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βου-
λής, Υπουργών και άλλων κρατικών και πολιτειακών αξιω-
ματούχων, ενώ σε σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Νί-
κος Αναστασιάδης εξήρε το πολυδιάστατο έργο που επιτε-
λούν εταιρείες όπως ο ΟΠΑΠ Κύπρου. Το μουσικό μέρος 
της βραδιάς ανέλαβε ο γνωστός Έλληνας ερμηνευτής Αντώ-
νης Ρέμος, ενώ κατά τη διάρκεια της βραδιάς τιμήθηκε και 
ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Τάκης Κληρίδης, ο οποίος 
το 2003 υπέγραψε τη συμφωνία για μετεξέλιξη του ΟΠΑΠ 
Κύπρου σε εταιρεία. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη χορωδία 
AMALGAMATION, υπό τη διεύθυνση της Βασιλικής Ανα-
στασίου, ενώ την παρουσίαση ανέλαβε η Χριστιάνα Αριστο-
τέλους. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ

Στην εκδήλωση τιμήθηκε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Τάκης Κληρίδης, ο 
οποίος το 2003 υπέγραψε τη συμφωνία για μετεξέλιξη του ΟΠΑΠ Κύπρου σε εται-
ρεία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Αλετράρης, ανέφερε ότι 
«ο ΟΠΑΠ Κύπρου διεξήλθε τα πενήντα χρόνια του μαζί με τους ανθρώπους του 
τόπου, μαζί με την Κύπρο και δεν μπορούσε να μην κάνει το ίδιο και απόψε. Είναι 
μια σχέση αμφίδρομου σεβασμού, εκτίμησης και εμπιστοσύνης, η αποτίμηση της 
οποίας σε αυτές τις πέντε δεκαετίες αναδεικνύει τον ΟΠΑΠ Κύπρου ως τον μακρο-
βιότερο και συνεπέστερο σύμμαχο της κυπριακής κοινωνίας».

Βαθιά συγκινημένη η πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, Φωτεινή Παπαδοπούλου, 
αφού ευχαρίστησε για τη στήριξη του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών «Στέλλα 
Σουλιώτη», είπε ότι η παρουσία του ΟΠΑΠ Κύπρου «ταυτίζεται ουσιαστικά με τη 
σύγχρονη ιστορία της χώρας μας και ξεχωρίζει για το σημαντικό κοινωνικό, φι-
λανθρωπικό, αθλητικό και πολιτιστικό έργο του».

Την παρουσίαση ανέλαβε η Χριστιάνα 
Αριστοτέλους.
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ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΩΝ 
«ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ» ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ
ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

Στην εκδήλωση τιμήθηκε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Τάκης Κληρίδης, ο 
οποίος το 2003 υπέγραψε τη συμφωνία για μετεξέλιξη του ΟΠΑΠ Κύπρου σε εται-
ρεία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Αλετράρης, ανέφερε ότι 
«ο ΟΠΑΠ Κύπρου διεξήλθε τα πενήντα χρόνια του μαζί με τους ανθρώπους του 
τόπου, μαζί με την Κύπρο και δεν μπορούσε να μην κάνει το ίδιο και απόψε. Είναι 
μια σχέση αμφίδρομου σεβασμού, εκτίμησης και εμπιστοσύνης, η αποτίμηση της 
οποίας σε αυτές τις πέντε δεκαετίες αναδεικνύει τον ΟΠΑΠ Κύπρου ως τον μακρο-
βιότερο και συνεπέστερο σύμμαχο της κυπριακής κοινωνίας».

Βαθιά συγκινημένη η πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, Φωτεινή Παπαδοπούλου, 
αφού ευχαρίστησε για τη στήριξη του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών «Στέλλα 
Σουλιώτη», είπε ότι η παρουσία του ΟΠΑΠ Κύπρου «ταυτίζεται ουσιαστικά με τη 
σύγχρονη ιστορία της χώρας μας και ξεχωρίζει για το σημαντικό κοινωνικό, φι-
λανθρωπικό, αθλητικό και πολιτιστικό έργο του».

Την παρουσίαση ανέλαβε η Χριστιάνα 
Αριστοτέλους.

Ο Νίκος Αναστασιάδης εξήρε το πολυδιάστατο έργο που επι-
τελούν εταιρείες όπως ο ΟΠΑΠ Κύπρου.

Ο Δημήτρης Αλετράρης μαζί με το προεδρικό 
ζεύγος

Η Έμιλυ Γιολίτη και ο Χρύσανθος 
Τσουρούλλης

Η Γιώτα και ο Νικόλας 
Παπαδόπουλος

Η Ελίνα και ο Γιώργος 
Θεοδότου
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Ο Κωνσταντίνος Κοσμάς, η Τζοάννα 
Μορατιάν και ο Άθως Κυριάκου

Ο Σωτήρης Παπασταύρου, ο Μάριος 
Χαραλάμπους και ο Άγγελος Νικολαΐδης

Ο Γιαννάκης Γιαννάκη και ο Ανδρέας 
Μιχαηλίδης

Η Δώρα και ο Γιώργος Σαββίδης μαζί
με την Μαρία Νεοφύτου ΣελίπαΗ Μαρίνα Πιττάλη και ο Σπύρος 

Δρουσιώτης

Η Κάλλη Χατζηιωσήφ και
η Βασιλική Αναστασιάδου

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη χορωδία AMALGAMATION, υπό τη διεύθυνση
της Βασιλικής Αναστασίου.

Ο Παύλος Κοντίδης

Η Φωτεινή 
Παπαδοπούλου

Η Νικολέτα Χαραλάμπους 
και ο Ηλίας Αντωνιάδης

Η Αρετή
Αναστασιάδου Ο Χάρης 

Γεωργιάδης
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Ο Κωνσταντίνος Κοσμάς, η Τζοάννα 
Μορατιάν και ο Άθως Κυριάκου

Ο Αντώνης Αδάμου, η Σύλβια Καρακατσάνη, ο Χαραλάμπος 
Ρωσσίδης και η Ευδοκία Παπαδόπουλου Η Αργυρώ Ροτσίδου και ο Ευθύμιος 

Δίπλαρος
Η Έλενα Θεοδώρου, ο Δημήτρης 
Γιαννακού και η Μελίνα Σκουμπρή

Η Μαριέττα και ο Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Πόλυ Χατζηγεωργίου
Η Ελένη Αρτυματά και η Ραμόνα 
Παπαϊωάννου

Η Γιούλα Αραούζου

Ο Γιαννάκης Γιαννάκη και ο Ανδρέας 
Μιχαηλίδης

Η Δώρα και ο Γιώργος Σαββίδης μαζί
με την Μαρία Νεοφύτου Σελίπα

Η Κυριακή Κουτούκη και
ο Μάριος Γεωργίου

Η Άντρη Ελευθερίου και
η Άντρη Χριστοφόρου

Ο Παύλος Κοντίδης
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RICHARD E. BOYATZIS

TO MEΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΗΓΕΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΑΠΟ 
ΤΗ DIAS MEDIA GROUP ΚΑΙ ΤΗΝ BOUSSIAS COMMUNICATIONS

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΗΓΕΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Στο συνέδριο οι συμμετέχοντες 
στο Leadership Guru DAY είχαν 
τη μοναδική ευκαιρία να συνα-

ντήσουν και να συνομιλήσουν από κο-
ντά με τον κορυφαίο στον τομέα της συ-
ναισθηματικής νοημοσύνης (EQ) του 
behavior change and competence, 
Professor Richard Boyatzis. Ο Richard 
Boyatzis ήρθε στην Κύπρο αμέσως μετά 
την έκδοση του τελευταίου του βιβλί-
ου: Helping People Change: Coaching 
with Compassion for Lifelong Learning 
and Growth, για να παρουσιάσει τεχνι-
κές coaching αλλά και real life stories. 
Το Coaching with Compassion παρακι-
νεί τους ανθρώπους να σκέφτονται δη-
μιουργικά, αλλά και να αντιμετωπίζουν 
οποιεσδήποτε δυσκολίες αντλώντας ενέρ-

γεια από το όραμα και τα όνειρά τους. Ο 
Richard Boyatzis, βασισμένος σε έρευνες 
δεκαετιών, δικές του και συναδέλφων του, 
σχετικά με τις ικανότητες που προσδίδει 
το emotional intelligence αλλά και διαχρο-
νικές μελέτες για το πώς αυτές οι ικανότη-
τες αναπτύσσονται καλύτερα, oδήγησε το 
κοινό μέσω παραδειγμάτων για το πώς το 
coaching with compassion είναι το κλειδί 
για την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και 
πιο ουσιαστικών, συντονισμένων και αν-
θεκτικών σχέσεων. Επιπλέον, εξήγησε και 
τις νευρικές διεργασίες που ενθαρρύνουν 
ή αναστέλλουν τα οφέλη του Coaching 
with Compassion. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η Τζένυ Αναγνωστοπούλου

O Richard E. Boyatzis είναι καθηγητής Organizational Behavior, Psychology και 
Cognitive Science στο Case Western Reserve University, HR Horvitz Professor 
του Family Business, καθώς και Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα People/
Organizations του ESADE.

Η Μαρία Κυριάκου
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Η Ελένη Δημοσθένους

Η Δέσποινα Ευσταθίου
Ο Κυριάκος Πιερή και η Στέλλα 
Χατζηκωστή

O Richard E. Boyatzis είναι καθηγητής Organizational Behavior, Psychology και 
Cognitive Science στο Case Western Reserve University, HR Horvitz Professor 
του Family Business, καθώς και Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα People/
Organizations του ESADE.

Η Κωνσταντία Χοιρομερίδου Η Ελίζα Μαρκίδου

Στιγμιότυπο από το συνέδριο
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Η Κυριακή Κωνσταντίνου και ο Μιχάλης 
Αναστασιάδης Η Φανή ΘεοφάνουςΟ Νεόφυτος Βασιλείου

Η Ηρώ Καψάλη

Η Γωγώ 
Βασιλάκη

Η Ελπίδα Λουκά-
Μιχαηλίδου

Ο Κώστας Κυριαζής και ο Στέλιος 
Κωνσταντίνου Η Άντρη Αντωνίου
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Μετρώντας πια τις ημέρες και μπαί-
νοντας σιγά-σιγά στον Δεκέμβριο 
μήνα, δεν υπάρχει περίπτωση να 

μην απολαύσουμε μια κλασική χριστουγεν-
νιάτικη ταινία, που κάποτε «έσπασε» τα ταμεία 
της μεγάλης oθόνης. Τα παιδιά μπορούν να 
περάσουν ευχάριστα την ημέρα τους λόγω 
των χριστουγεννιάτικων διακοπών από το σχο-
λείο με το κανάλι NovachristmasΗD, από το 
Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου, που προσφέρει 
χριστουγεννιάτικες παιδικές σειρές αλλά και 
ταινίες. Άλλωστε, η Nova Cyprus δημιούρ-
γησε για τα παιδιά την κατηγορία Christmas 
kids μόνο για την  περίοδο των Χριστουγέννων 
στην υπηρεσία Nova On Demand, ώστε όλη η 
οικογένεια να μπορεί να δει αγαπημένες κλα-
σικές χριστουγεννιάτικες ταινίες καθ’όλη την 
διάρκεια της ημέρας. Οι οικογενειακές στιγ-
μές ξεκινούν από το πρωί με χριστουγεννιάτι-
κες παιδικές εκπομπές και συνεχίζονται μέχρι 
το βράδυ, με ταινίες και σειρές που άφησαν 
εποχή. H υπηρεσία Nova On Demand είναι δι-
αθέσιμη δωρεάν προς όλους τους συνδρομη-
τές της Nova Cyprus και στην τηλεόραση και 
σε tablet, laptop, κινητό μέσω της μοναδικής 
υπηρεσίας Nova Go!. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
από τις 23 Νοεμβρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμ-
βρίου η Nova Cyprus δίνει δώρο τον εξοπλι-
σμό και την εγκατάσταση. Φτιάξτε λοιπόν μια 
ζεστή σοκολάτα, πάρτε μια ζεστή κουβέρτα 
και αράξτε στον καναπέ περνώντας μια ευχά-
ριστη ημέρα και νύχτα με σειρές και ταινίες 
για όλα τα γούστα...

ΙCE AGE / ANIMATION 2002
Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζον Κρις Γουέτζ 
και Κάρλος Σαλντάνια. H ταινία που όλα τα παι-
διά έχουν αγαπήσει. Την εποχή των παγετώνων, 
ένα μοναχικό μαμούθ, ένας φλύαρος βραδύπο-
δας και μια τίγρη προσπαθούν να βρουν τους 
γονείς ενός μωρού, για το οποίο όμως ενδιαφέ-
ρεται και μια αγέλη προϊστορικών τίγρεων, ως 
έδεσμα φυσικά.

ΗΑRRY POTTER
O μαγευτικός κόσμος της J.K. Rowling έρχεται 
στη μικρή οθόνη για να μας μαγέψει. Ο κόσμος 
των μάγων συνυπάρχει κρυφά με τον κόσμο των 
Muggle. Η μαγική ικανότητα του Χάρι Πότερ εί-
ναι έμφυτη και τα παιδιά με τέτοιες ικανότητες κα-
λούνται να παραστούν στη Σχολή Hogwarts για 
Μαγείες και Ξόρκια, το σχολείο των μάγων στη 
Σκωτία, όπου διδάσκονται τις απαραίτητες δεξιό-
τητες για την επιτυχία στον κόσμο των μάγων. 

Elf
Ο σκηνοθέτης Jon Favreau ("Chef", "Iron Man", 
"Elf"), εμπνέεται από την ομώνυμη ταινία κινουμέ-
νων σχεδίων της Disney, που βασίζεται στην κλα-

σική ιστορία του Rudyard Kipling και δημιουργεί 
τη σύγχρονη εκδοχή του «Βιβλίου της Ζού-
γκλας», μια εντυπωσιακή ταινία με εξωτικά τοπία 
και αξέχαστους ήρωες. 

LORD OF THE RINGS
Στα τέλη των '90s, όμως, ο Νεοζηλανδός Peter 
Jackson κατάφερε να κλείσει μιαν από τις μεγα-
λύτερες συμφωνίες που είχαν γίνει ποτέ στον κι-
νηματογράφο και παρέδωσε τρεις ταινίες καθα-
ρόαιμου fantasy, που διαμορφώνουν το τοπίο της 
ποπ κουλτούρας ώς και σήμερα.

HΙS DARK MATERIALS 
Η αγαπημένη τριλογία (υπαρξιακής) φαντασίας. 
«Η Τριλογία του Κόσμου» όπως είναι ο ελληνι-
κός τίτλος του «HIs Dark Materials» είναι ένα 
από το πιο εμπνευσμένα έργα φαντασίας που 
έχουν κερδίσει την λατρεία χιλιάδων αναγνω-
στών. Ο Τομ Χούπερ σκηνοθετεί τα επεισόδια 
της τηλεοπτικής μεταφοράς και η Ντάφνι Κιν, ο 
Τζέιμς Μακαβόι κι ο Λιν-Μανουέλ Μιράντα κρα-
τούν τους βασικούς ρόλους.  

ΠΙΤΕΡ ΠΑΝ
Τρία μικρά αδέλφια δέχονται επίσκεψη από τον 

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΑΞΕ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ, ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

ΜΥΡΙΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΟΘΟΝΗ ΤΗΣ 
NOVACYPRUS

ELF

ICE AGE
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Το καναλι NovachristmashD, που έρχέΤαι 
Το ΣαΒΒαΤο, 14 ΔέκέΜΒριου, ΣΤη Nova 
cyprus, ΔηΜιουργηΣέ για Τα παιΔια Την 

καΤηγορια christmas kiDs ΣΤην υπηρέΣια 
Nova oN DemaND.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΑΞΕ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ, ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Πίτερ Παν, ένα παιδί που δεν μπορεί να μεγαλώσει και… πετάει. Αυτό 
τους παίρνει στη χώρα του Ποτέ, όπου ζουν τα χαμένα παιδιά, κακοί 
πειρατές, η νεράιδα Τίνκερμπελ, ο κροκόδειλος κι άλλα πλάσματα της 
φαντασίας.

SΜALL FOOT
Η ταινία «Ο Μικροπόδαρος» φέρνει τα πάνω κάτω σε όλα όσα ξέρουμε 
για τα Γέτι. Κατ’ αρχάς υπάρχουν και ζουν πολύ πολύ ψηλά στα Ιμαλάια. 
Κατά δεύτερον, είχαν την… ησυχία τους μέχρις όταν ένα νεαρό και έξυ-
πνο Γέτι, o Μίγκο, φύσει αμφισβητίας, ανακάλυψε κάτι που πίστευε πως 
δεν υπήρχε – έναν άνθρωπο, δηλαδή έναν… Μικροπόδαρο. 
ΤΟ ΠΟΛΙΚΟ ΕΞΠΡΕΣ

Αμερικανική ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις, με τους Τομ Χανκς, Κρις Κόπο-
λα, Μάικλ Τζέτερ. Ένα αγόρι, που δεν είναι σίγουρο για την ύπαρξη ή 
όχι του Αϊ-Βασίλη, επιβιβάζεται στο μαγικό Πολικό Εξπρές και ταξιδεύ-
ει την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι τη χώρα του ήρωα όλων των 
παιδιών. Πιστή εικονογράφηση ενός παιδικού βιβλίου του Κρις Βαν Όλ-
σμπεργκ με χρησιμοποίηση αληθινών ηθοποιών, όπως ο Τομ Χανκς, που 
στη συνέχεια υπέστησαν ψηφιακή επεξεργασία. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΤΟ ΠΟΛΙΚΟ ΕΞΠΡΕΣ
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ΗΤΑΝ ΟΜΟΡΦΕΣ, ΠΟΛΥΤΑΛΑΝΤΕΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΛΙ. Η ΚΕΛΙ,
Η ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣ, ΟΙ «ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΙ»,

ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’70 ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
«ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΙ»

Η νέα εκδοχή της πετυχημέ-
νης σειράς «Άγγελοι του 
Τσάρλι» έκανε ήδη από 

την περασμένη εβδομάδα μια φα-
ντασμαγορική πρεμιέρα και οι νέες 
πρωταγωνίστριες λαμβάνουν τα εύ-
σημα της μεγάλης οθόνης. Η μετα-
φορά τής πετυχημένης άλλοτε τηλε-
οπτικής σειράς «Άγγελοι του Τσάρ-
λι» σημειώνει τεράστια επιτυχία από 
την πρώτη ημέρα προβολής της, 
ενώ τους ομώνυμους ρόλους που 
άλλοτε είχαν οι παλαιότεροι «Άγγε-
λοι» ενσαρκώνουν η Κρίστεν Στιού-
αρτ, η Ναόμι Σκοτ και η νεοεισερ-
χόμενη Βρετανίδα ηθοποιός Έλα 
Μπαλίνσκα. Τη νέα ταινία σκηνοθε-
τεί η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Μπανκς, 
ενώ το σενάριο υπογράφει ο Ντέι-
βιντ Όμπουρν.

Οι τηλεΟπτικΟι
«ΆγγελΟι» της δεκΆετιΆς 
τΟυ ’70
Η εβδομαδιαία σειρά, που αγαπή-
θηκε όσον καμιά άλλη τη δεκαετία 
του ’70, προβλήθηκε στην τηλεό-
ραση από το 1976 έως το 1981, 
ενώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο 
μεταδιδόταν από τις αρχές της δε-
καετίας του ’80 μέσω της ΕΡΤ. Οι 
ηθοποιοί Φάρα Φόσετ (Τζιλ), Κέιτ 
Τζάκσον (Σαμπρίνα) και Τζάκλιν 
Σμιθ (Κέλι) γνώρισαν την απόλυ-
τη επιτυχία. Άλλωστε ήταν τα τρία 
πανέξυπνα κορίτσια τα οποία ερ-
γάζονταν ως ντετέκτιβ σε ιδιωτι-
κό γραφείο στο Λος Άντζελες και 
έπαιρναν εντολές από τον Τσάρλι, 
έναν πάμπλουτο άνδρα, του οποί-
ου το πρόσωπο οι τηλεθεατές δεν 

είδαν ποτέ. Από την τηλεοπτική σει-
ρά, η οποία γνώρισε τεράστια επι-
τυχία, πέρασαν συνολικά έξι πρω-
ταγωνίστριες. Τη δεύτερη σεζόν η 

Τζιλ αντικαταστάθηκε από την Τζέ-
ριλ Λαντ και χρόνια αργότερα στη 
σειρά ήρθε η Τάνια Ρόμπερτς ως 
Τζούλι και η Σέλεϊ Χακ ως Τίφανι. 

η τζάκλιν ςμιθ με την κόρη της ςπένσερ σε παλαιότερη φωτογραφία το 2010.
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Να σημειωθεί ότι η Τζάκλιν Σμιθ 
ήταν η μόνη που έμεινε σε όλα τα 
επεισόδια της σειράς. Η φωνή του 
μυστηριώδους συνεργάτη των «Αγ-
γέλων» ήταν του Τζον Φορσάιθ, ο 
οποίος ήταν γνωστός από τη σειρά 
«Δυναστεία». Μάλιστα, ο γνωστός 
ηθοποιός, όπως είχε λεχθεί, ηχο-
γραφούσε τα λόγια του σεναρίου 
από το σπίτι του. Η σειρά «Άγγελοι 
του Τσάρλι» ήταν μια από τις πιο επι-
τυχημένες σειρές της εποχής της. 
Λίγα χρόνια μετά, η σειρά αναβίω-
σε στη μεγάλη οθόνη με πρωταγω-
νίστριες τις Κάμερον Ντίαζ, Λούσι 
Λιου και Ντρου Μπάριμορ.

Ο αγέραστΟσ «αγγέλΟσ»
Η Τζάκλιν Σμιθ ήταν μια από τις θρυλικές «Αγγέλους του 
Τσάρλι». Και εξακολουθεί να παραμένει, παρά τα 74 χρό-
νια της, όμορφη και εντυπωσιακή. Η ίδια είχε αποκαλύψει 
σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι η εικόνα της οφείλεται 
στη σκληρή προσπάθεια που έχει καταβάλει σε όλη της τη 
ζωή. «Ποτέ δεν ήπια αλκοόλ, ποτέ δεν πήρα ναρκωτικά και 
ποτέ δεν έφαγα κάτι που δεν έπρεπε. Ακόμη και πριν γί-
νει μόδα το συγκεκριμένο lifestyle, εγώ τρε-
φόμουν υγιεινά και έκανα γυμναστική», 
δήλωσε η ηθοποιός. Η γνωστή ηθοποι-
ός έχει παντρευτεί τέσσερις φορές και 
έχει αποκτήσει έναν γιο και μια κόρη. 
Η Σμιθ δεν σταματά να αναρτά φω-
τογραφίες της καλλίγραμμης σιλουέ-
τας της. Προσέχει τη διατροφή της, 
γυμνάζεται και φροντίζει το πρόσω-
πό της με μια σειρά από πίλινγκ και 
λέιζερ, ενώ παράλληλα αποφεύγει 
το λίφτινγκ. Δηλώνει περήφανη για-
γιά, ενώ πρόσφατα γιόρτασε τα γε-
νέθλιά της γράφοντας στην τούρ-
τα. «Τζακλίν Σμιθ: Πρόεδρος και 
επικεφαλής των Babysitter. Σλό-
γκαν μας: Οι απολαβές μας είναι 
χαμηλές, πολύ χαμηλές. “Ποιος 
θέλει χρήματα με τέτοια δου-
λειά”. Ωράριο: Οποιαδήπο-
τε ώρα της ημέρας ή της νύ-
χτας. “Πάντα μπορούμε να 
ακυρώσουμε τα σχέδιά μας: 
Η ζωή μας δεν είναι σημαντι-
κή”». Η επιφάνεια της τούρτας έμοιαζε 
με επαγγελματική κάρτα και στη θέση 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ανα-
γραφόταν: «Τα εγγόνια είναι η ζωή 
μου». Να σημειωθεί ότι το 1985 η 
Τζακλίν Σμιθ απέκτησε το δικό της 
αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, 
ενώ όσον αφορά τα επαγγελμα-
τικά της έχει μπει στον χώρο της 
μόδας λανσάροντας τη δική της 
σειρά ρούχων για γυναίκες, εται-
ρεία που με τα χρόνια επεκτάθηκε σε 
έπιπλα και καλλυντικά.

νει μόδα το συγκεκριμένο lifestyle, εγώ τρε-
φόμουν υγιεινά και έκανα γυμναστική», 
δήλωσε η ηθοποιός. Η γνωστή ηθοποι-
ός έχει παντρευτεί τέσσερις φορές και 
έχει αποκτήσει έναν γιο και μια κόρη. 
Η Σμιθ δεν σταματά να αναρτά φω-
τογραφίες της καλλίγραμμης σιλουέ-
τας της. Προσέχει τη διατροφή της, 
γυμνάζεται και φροντίζει το πρόσω-
πό της με μια σειρά από πίλινγκ και 
λέιζερ, ενώ παράλληλα αποφεύγει 
το λίφτινγκ. Δηλώνει περήφανη για-
γιά, ενώ πρόσφατα γιόρτασε τα γε-
νέθλιά της γράφοντας στην τούρ-

«Τζακλίν Σμιθ: Πρόεδρος και 
επικεφαλής των Babysitter. Σλό-
γκαν μας: Οι απολαβές μας είναι 
χαμηλές, πολύ χαμηλές. “Ποιος 

. Η επιφάνεια της τούρτας έμοιαζε 
με επαγγελματική κάρτα και στη θέση 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ανα-

«Τα εγγόνια είναι η ζωή 
. Να σημειωθεί ότι το 1985 η 

Τζακλίν Σμιθ απέκτησε το δικό της 
αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, 
ενώ όσον αφορά τα επαγγελμα-
τικά της έχει μπει στον χώρο της 
μόδας λανσάροντας τη δική της 
σειρά ρούχων για γυναίκες, εται-
ρεία που με τα χρόνια επεκτάθηκε σε 

Η τζάκλιν σμιθ 
είναι ενεργή στα 

social media, 
ενώ δεν σταματά 

να αναρτά 
φωτογραφίες της 

καλλίγραμμης 
σιλουέτας της.Η τζάκλιν σμιθ με την κόρη της σπένσερ σε παλαιότερη φωτογραφία το 2010.
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ΈγινΈ πραγματικός
«αγγΈλός»
Η Φάρα Φόσετ έγινε πραγματικός 
«άγγελος», αφού έφυγε από τη ζωή 
στις 25 Ιουνίου του 2009, όταν 
χτυπήθηκε από καρκίνο του παχέ-
ως εντέρου. Η διάγνωση έγινε εντε-
λώς τυχαία σε έναν ιατρικό έλεγχο 
ρουτίνας. Η ίδια αντιμετώπισε με 
γενναιότητα την ασθένειά της, χω-
ρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Μάλι-
στα, λίγες ημέρες πριν, ο αγαπημέ-
νος της Ράιαν Ο' Νιλ τής είχε κάνει 
επίσημη πρόταση γάμου, την οποία 
η Φάρα Φόσετ είχε αποδεχθεί. Η 
γνωστή ηθοποιός είχε καταφέρει να 
ξεχωρίσει για το χαμόγελό της, τα 
ξανθά μαλλιά της και τον ενθουσι-
ασμό της. Έγινε σύμβολο του σεξ 
σε όλον τον κόσμο. Παρόλο που 
είχε τεράστια επιτυχία ως ηθοποι-
ός, εντούτοις ήταν προσγειωμένη. 
Άλλωστε το είχε δηλώσει και η ίδια 
σε συνέντευξή της το 1977, όταν 
είχε έρθει η στιγμή να αποχωρήσει 
από τη σειρά. «Όταν οι Άγγελοι του 
Τσάρλι βρίσκονταν στις πρώτες θέ-
σεις της θεαματικότητας, πίστευα 
ότι αυτό οφειλόταν στην υποκριτι-
κή μας. Όταν, όμως, ανέβηκε στην 
κορυφή, πείστηκα ότι οφειλόταν 
στο ότι καμία από τις τρεις μας δεν 
φορούσε στηθόδεσμο». Μετά από 
σειρά εμπορικών και καλλιτεχνικών 
αποτυχιών, η Φάρα Φόσετ επανήλ-
θε στο προσκήνιο το 1983 με το 

θεατρικό έργο «Extremities» του Γου-
ίλιαμ Μαστροσιμόνε («Ακρότητες» 
στην ελληνική εκδοχή του), αντικαθι-
στώντας την τελευταία στιγμή τη Σού-
ζαν Σαράντον στον πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Τρία χρόνια αργότερα πρωτα-
γωνίστησε και στην κινηματογραφική 
εκδοχή του θεατρικού έργου με με-
γάλη επιτυχία, κερδίζοντας μια υπο-
ψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Το 
1982, και μετά το διαζύγιό της με 
τον Λι Μέιτζορς, γνώρισε τον έρωτα 
της ζωής της στο πρόσωπο του ηθο-
ποιού Ράιν Ο' Νιλ. Έζησαν μια θυελ-
λώδη σχέση με πολλά σκαμπανεβά-
σματα, μέχρι τον θάνατό της, χωρίς 
να παντρευτούν. Έγιναν αχώριστοι, 
όταν ο σύντροφός της διαγνώσθη-
κε με λευχαιμία. Καρπός του έρωτά 
τους υπήρξε ένας γιος, ο Ρέντμοντ 
Ο' Νιλ, που γρήγορα κατρακύλησε 
στον κόσμο των ναρκωτικών. Στα μι-
κρά διαλείμματα των χωρισμών της 
με τον Ράιαν Ο' Νιλ η ηθοποιός συν-
δέθηκε ερωτικά με τον σκηνοθέτη 
Τζέιμς Ορ και τον παραγωγό Μαρκ 
Μπεργκ. Η ίδια είχε αρνηθεί να πο-
ζάρει γυμνή στις μέρες της μεγάλης 
της δόξας, αλλά τελικά το 1995 
πόζαρε για το περιοδικό Playboy. Το 
τεύχος Δεκεμβρίου του περιοδικού 
με το γυμνό της ώριμης πλέον ηθο-
ποιού αποδείχθηκε το πιο επιτυχημέ-
νο της δεκαετίας του '90, με πωλή-
σεις που ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύ-
ρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. 

Η κΈΪτ τΖακςόν: 
Ένας «αγγΈλός πόυ 
απόςυρθΗκΈ από
τόν χώρό
Η Αμερικανίδα ηθοποιός, σκη-
νοθέτις και παραγωγός έγινε 
περισσότερο γνωστή από τους 
τηλεοπτικούς της ρόλους σε 
διάφορες σειρές. Την επιτυχία 
όμως τη γνώρισε μέσα από τη 
σειρά «Άγγελοι του Τσάρλι» ως 
Σαμπρίνα. Δύο φορές ήταν υπο-
ψήφια για το βραβείο Emmy, 
αλλά δεν το κέρδισε ποτέ. To 
1987 η Κέιτ ανακάλυψε ότι έχει 
καρκίνο στο στήθος, εντούτοις 
όμως τα κατάφερε, παρόλο που 
το 1989 ο καρκίνος επέστρεψε. 
Μάλιστα η ίδια μίλησε δημοσί-
ως για τον καρκίνο του μαστού 
και γενικότερα για την υγεία της 
και το 2003 της απονεμήθηκε 
το βραβείο «Η δύναμη της αγά-
πης» από την American Heart 

Association. Όπως λέγεται, το 
2021 αναμένεται να κυκλοφο-
ρήσει βιβλίο με τα απομνημο-
νεύματά της. Οι κόντρες δεν 
έλειψαν από τα πλατό των «Αγ-
γέλων». Λέγεται ότι όταν η Φάρα 
Φόσετ έφυγε από τη σειρά και 
την αντικατέστησε η Τσέριλ Λαντ 
με τον ρόλο ως Κρις Μονρό, τα 
νούμερα τηλεθέασης έπεσαν και 
η Κέιτ Τζάκσον θεώρησε υπεύθυ-
νη την Τσέριλ Λαντ. Από τότε λέ-
γεται ότι οι δύο τους δεν έχουν 
ξαναμιλήσει. Πάντως, όπως φη-
μολογείτο την τότε εποχή, οι «Άγ-
γελοι» έπαιρναν έναν παχουλό 
μισθό. Η Φάρα Φόσετ και η Τζά-
κλιν Σμιθ λέγεται ότι έπαιρναν 
5.000 δολάρια το κάθε επεισό-
διο, ενώ η Κέιτ Τζάκσον το ποσό 
των 10.000 δολαρίων. Σήμερα 
η 71χρονη πλέον Κέιτ έχει απο-
τραβηχθεί από τον χώρο της σό-
ουμπιζνες. ok!

το 2004 η Φάρα Φόσετ ήταν ακόμη ένας πραγματικός «Άγγελος».

μια από τις τελευταίες φωτογραφίες της κέιτ τζάκσον το 2009, 
όταν πήγε στην κηδεία της Φάρα Φόσετ.
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Ο Έλληνας πρωταθλητής κέρδι-
σε 2-1 στο tie break του 3ου 
σετ τον Ντομινίκ Τιμ στον 

τελικό των τελικών, Nitto ATP Finals, 
στην Ο2 arena του Λονδίνου, στην 
πρώτη του κιόλας συμμετοχή στη δι-
οργάνωση των οκτώ κορυφαίων στη 
σεζόν, φέρνοντας τα χαμόγελα. Με 
τη νίκη του αυτή ο Τσιτσιπάς έγινε ο 
νεαρότερος πρωταθλητής στο φινά-
λε της σεζόν, μετά τον 20χρονο Λέι-
τον Χιούτι το 2001, και ο 6ος νεαρό-
τερος πρωταθλητής στην 50ετή ιστο-
ρία του τουρνουά. Στο παρελθόν έχει 
κερδίσει συνολικά πέντε τίτλους ATP 
singles Futures καθώς και έξι ATP τίτ-
λους futures στο διπλό. Είναι  γιος του 
Απόστολου Τσιτσιπά, και της Yuliya 
Salnikova, Ρωσίδας πρώην επαγγελμα-
τία τενίστριας. Ο παππούς του, Σεργκέι 
Σάλνικοφ, ήταν Ρώσος ποδοσφαιρι-
στής και μάνατζερ. Ο νεαρός τενίστας 

ολοκλήρωσε με την κατάκτηση του 
ATP Finals μιαν απίστευτη χρονιά, που 
περιελάμβανε μεγάλες απογοητεύσεις 
αλλά και δυνατές συγκινήσεις. Αξιοση-
μείωτο είναι ότι ο Έλληνας τενίστας θα 
φύγει από το Λονδίνο με 1300 βαθ-
μούς ATP, πλησιάζοντας σε απόσταση 
400 βαθμών τον 5ο της κατάταξης, 
Ντανίλ Μεντβέντεφ, προσθέτοντας 
στον λογαριασμό του το αστρονομι-
κό ποσό των 2.6 εκατομμυρίων δολα-
ρίων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πλη-
ροφορίες, ο 21χρονος πρωταθλητής 
αμείβεται έως ένας από τους καλύτε-
ρους τενίστες στα τουρνουά που συμ-
μετέχει. Οι νίκες του τον έχουν κάνει 
πλουσιότερο μέσα στο 2019 κατά 
€6.000.000.  ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ

 

O NEOΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΝΙΣ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ-ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΕΝΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΤΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΤP FINALS

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ

Η στιγμή που ο κορυφαίος τενίστας κερδίζει τον 
Ντομινίκ Τιμ στον τελικό των τελικών, Nitto ATP Finals.Ο Ντομινίκ Τιμ μετά την ήττα του.
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O NEOΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΝΙΣ

Η στιγμή που ο κορυφαίος τενίστας κερδίζει τον 
Ντομινίκ Τιμ στον τελικό των τελικών, Nitto ATP Finals.
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TA CYPRUS EATING AWARDS, Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ 15H ΧΡΟΝΙΑ

MΙΑΝ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ 
βΡΑδΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ

Tα Cyprus Eating Awards, που διοργα-
νώνει το Check In Cyprus και παρου-
σιάζει η Nespresso, επιστρέφουν γι’ 

ακόμη μια χρονιά, για να επιβραβεύσουν τα 
κορυφαία εστιατόρια του νησιού. Τα Cyprus 
Eating Awards και φέτος θα επιβραβεύσουν 
τους καλύτερους της γεύσης, αυτούς που τη 
σέβονται και με μαεστρία την αναδεικνύουν, 
δημιουργώντας τις πιο γευστικές αναμνήσεις 
της χρόνιας. Στη λαμπερή τελετή που θα διε-
ξαχθεί την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, 85 υποψή-
φια εστιατόρια σε 12 κατηγορίες διεκδικούν 
μία θέση ανάμεσα στα καλύτερα εστιατό-
ρια του νησιού. Παρουσιάστρια της φετινής 

βραδιάς θα είναι η Ελένη Τσολάκη. Φέτος, 
το μενού της βραδιάς θα ετοιμάσει ο βρα-
βευμένος σεφ με πέντε αστέρια Michelin, 
Paco Pérez, ο οποίος θα δώσει λάμψη αστέ-
ρων μαζί με την ομάδα του Parklane. Μεγά-
λη τιμή αποτελεί για τη διοργάνωση η φι-
λοξενία ενός τόσο αναγνωρισμένου σεφ, 
αφού πρώτη φορά υποδεχόμαστε στο νησί 
μας έναν σεφ τέτοιου βεληνεκούς και όλοι 
περιμένουν με μεγάλη αγωνία να απολαύ-
σουν τις δημιουργίες του. Ραντεβού λοιπόν 
την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019, στο ξενο-
δοχείο Parklane, a Luxury Collection Resort 
& Spa στη Λεμεσό.

ΠΑΡΟΥΣΙΑζΕΙ: 
Nespresso

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕζΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΧΟΡΗΓΟΙ: 
Φυσικό Νερό Acqua Panna, San Pellegrino, 

Οινοποιείο Παπαγιαννάκος, Παγωτά 
Mövenpick, Σαμπάνια Jacquart, ΙΚΕΑ, 

Μπύρα ΚΕΟ, Σκλαβενίτης, Προγράμματα 
Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής του 

Intercollege

POWERED BY: 
MINI

ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: 
Parklane, Α Luxury Collection Resort & Spa

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΑΞΙδΙΩΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ:
Holiday Tours

Η ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ψΗΦΩΝ ΕΓΙΝΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ IntERcOllEgE

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

CYPRUS EATING AWARDS 2019

ΣΑΒΒΑΣ 
ΚΟΥΝΝΟΣ

ΜΑΝΑgER 
MARKETING & 
cX ΤΡΑΠΕζΑΣ 
ΚΥΠΡΟΥ

«Η Τράπεζα Κύ-
πρου βρίσκεται δί-

πλα στον επιχειρηματι-
κό κόσμο της Κύπρου και επιβραβεύει 
τις επιχειρήσεις εκείνες που πρωτοπο-
ρούν και καινοτομούν, καθώς επίσης 
και την υψηλή ποιότητα και τη συνεχή 
βελτίωση των υπηρεσιών τους. Οι επι-
χειρήσεις εστίασης έχουν να επιδεί-
ξουν αξιόλογη συνεισφορά στην κυπρι-
ακή οικονομία. Η ανάδειξη των καλύτε-
ρων σε κάθε κατηγορία βρίσκει αρω-
γό και υποστηρικτή την Τράπεζά μας, η 
οποία συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυ-
ξη των επιχειρήσεων που βελτιώνουν 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Για 
άλλη μια φορά η Τράπεζα θα βρίσκε-
ται στα Cyprus Eating Awards και θα 
στηρίζει τον θεσμό, θέλοντας να στεί-
λει ένα δυνατό μήνυμα ότι είναι εδώ 
για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα 
και το επιχειρείν».

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ

«Αισθάνομαι μεγάλη χαρά 
και τιμή που θα συμμετέχω 
σ' αυτό τον θεσμό που τον 
παρακολουθώ τα τελευταία 

χρόνια. Ανυπομονώ να έρθω 
στον πανέμορφο τόπο σας και 

να ζήσω από κοντά αυτή τη μονα-
δική εμπειρία, να γνωρίσω την κυπριακή κουζίνα 

και να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου στην κουζίνα».

MAΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

δΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΣΥΜβΟΥΛΟΣ 
ΣΥΚΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ δΙΑΣ 
& ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΙΓΜΑ
«Ήταν πριν από 15 χρό-

νια όταν με κάλεσε ο Άντης 
στο γραφείο του για να συζη-

τήσουμε αυτά τα βραβεία. Τότε 
δεν μπορούσαμε να υποψιαστούμε πως αυτά 

τα βραβεία θα καθιερώνονταν ως ο πρώτος γαστρο-
νομικός θεσμός της Κύπρου. Σήμερα τα Cyprus Eating 
Awards έχουν στιγματίσει και έχουν αναβαθμίσει τη γα-
στρονομία στην Κύπρο. Και για τα επόμενα δεκαπέντε 
χρόνια το Check In Cyprus θα συνεχίσει να δίνει βρα-
βεία σε όλους όσοι αξιοκρατικά τα διεκδικούν».

ΓΙΟΛΑ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
PROJECT 
MANAGER
«15 χρόνια 
πορείας και 

εξέλιξης! Ένας 
θεσμός, συνυφα-

σμένος με τη γεύση, 
που στόχο έχει να αναδεικνύει τις 

γαστρονομικές τάσεις και προτάσεις της 
χρονιάς, διατηρώντας επίπεδα αριστείας. 
Κάθε χρόνο, η τελετή απονομής και το γα-
στρονομικό concept της βραδιάς αντικατο-
πτρίζουν ακριβώς αυτήν προσπάθεια, ενώ 
διακεκριμένοι σεφ, οι οποίοι μάλιστα τα 
τελευταία χρόνια είναι κάτοχοι αστεριών 
Michelin, μοιράζονται το ταλέντο, τις γνώ-
σεις και τις γεύσεις τους μαζί μας. Αποκο-
ρύφωμα αποτελεί η φετινή συνεργασία και 
άφιξη για πρώτη φορά στην Κύπρο ενός 
σεφ με 5 αστέρια Michelin –αποτέλεσμα 
της κοινής προσπάθειας της διοργάνωσης 
και της διεύθυνσης του χώρου που μας φι-
λοξενεί. Υποστηρικτές των Cyprus Eating 
Awards, οι διαχρονικοί πλέον χορηγοί του 
θεσμού. Άρα από πλευράς διοργάνωσης, 
ο πήχης ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο ακό-
μα πιο ψηλά».
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Η Ελένη Χατζίδου ζει απόλυτες στιγμές ευτυχίας πλάι στον σύζυγό της 
Ετεοκλή Παύλου, αφού ο ερχομός της κόρης τους, που θα πάρει 
το όνομα Μελίτα-Δήμητρα, τους άλλαξε τη ζωή. Όπως η ίδια ανα-

κοίνωσε πριν δύο βδομάδες, επιστρέφει με νέο τραγούδι, το οποίο θα έχει 
υπογραφή από τον Φοίβο και τίτλο «Αχαριστία». Τη βδομάδα που διανύ-
σαμε το ακούσαμε στα ραδιόφωνα εισπράττοντας πολύ θετικά σχόλια, ενώ 
αύριο Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου, κυκλοφορεί επίσημα και το βίντεο κλιπ. Το 
ΟΚ! βρέθηκε στα παρασκήνια του βίντεο κλιπ, με την Ελένη πιο ανανεωμένη 
και πανέμορφη από ποτέ να δίνει τον καλύτερό της εαυτό. Η Ελληνίδα τρα-
γουδίστρια μάλιστα προγραμματίζει την πρώτη της εμφάνιση μετά την επι-
στροφή της να την κάνει στο νησί μας και συγκεκριμένα στις 13 Δεκεμβρί-
ου στο μπαράκι Κατήφορος στον Αστρομερίτη. Παράλληλα, τα τελευταία 
24ωρα βρίσκεται σε συζητήσεις για να επιστρέψει σε νυχτερινό μαγαζί της 
Αθήνας, ωστόσο αυτό, εάν συμφωνηθεί, θα είναι με τη νέα χρονιά. ok!  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ 
ΤΗΣ, Η ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 

ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΕΣ ΜΕ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΤΗΣ βΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ 

Πιο ανανεωμένη και πανέμορφη από ποτέ να δίνει τον 
καλύτερό της εαυτό.

Αύριο Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου, κυκλοφορεί επίσημα
το νέο της τραγούδι μαζί με βίντεο κλιπ.
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Το άρωμά άποΤελεί 
βάσίκο σΤοίχείο 
Τησ περίποίησησ, 
άποπνεονΤάσ 
άυΤοπεποίθηση, 
φρεσκάδά κάί γοηΤείά. 
εδω θά βρείσ Τά νεοΤερά 
Τησ άγοράσ γίά νά 
δωσείσ Την προσωπίκη 
σου πίνελίά σΤο 
σΤυλ σου!

νάί, Τρωσ φρουΤά κάί 
Τά λάχάνίκά! άλλά 
κάί οί βίΤάμίνεσ που 
περίεχουν Τά κάλλυνΤίκά 
σΤίσ φορμουλεσ Τουσ 
χάρίζουν υγείά κάί λάμψη 
σΤην επίδερμίδά σου. 
γί’ άυΤο, είνάί κάλο 
νά Τά ενΤάξείσ σΤην 
ίεροΤελεσΤίά Τησ 
ομορφίάσ σου 

άρωμά 
γοηΤείάσ
κάί άπο-
πλάνησησ

πηρεσ Τίσ 
βίΤάμίνεσ σου;

Idole Eau De Parfum, 
Lancôme, ένας καθαρός και 
λαμπερός εθισμός που έρχε-
ται για να κάνει κάθε γυναίκα 
να αποκαλύψει το δικό της φω-
τοστέφανο, τη δική της λάμψη. 
Τρεις ενθουσιώδεις και αφοσιω-
μένες γυναίκες αρωματοποιοί, 
από τρεις διαφορετικές ηπείρους, 
ένωσαν τις δυνάμεις τους για να 
δημιουργήσουν το απαράμιλλο 
αυτό άρωμα τριαντάφυλλου, για-
σεμιού και chypre. Το Idôle είναι 
το άρωμα με το λεπτότερο μπου-
κάλι στον κόσμο, για να το έχεις 
πάντα μαζί σου.

Libre, Eau De Parfum, Yves 
Saint Laurent, το νέο γυναικείο 
άρωμα, για να έχεις την ελευθε-
ρία να ζεις τα πάντα στο έπακρο. 

Το άρωμα μιας γυναίκας δυνατής και ελεύθε-
ρης, όπως εσένα δηλαδή, που δεν διστάζει να ζει 
έντονα και να πειραματίζεται. Το πρώτο λουλου-
δάτο άρωμα με λεβάντα. η αντίθεση μεταξύ του 
φλογερού αισθησιασμού του μαροκινού άνθους 
πορτοκαλιάς και της ευθύτητας της γαλλικής λε-
βάντας, σε έναν απρόσμενα θηλυκό συνδυασμό. 
Ένα ξεχωριστό ίχνος, σαν ανάσα ελευθερίας.

JOY, Eau de Parfum Intense, 
Dior, το νέο το άρωμα της χαράς, 
που διαρκεί. είναι ένα άρωμα που 
θυμίζει πυροτέχνημα λουλουδιών. Το 
εκθαμβωτικό φως των εσπεριδοειδών 
ενώνεται με τη γεμάτη χρώμα λάμψη του 
τριαντάφυλλου της Grasse και του γιασε-
μιού και τονίζεται από ένα ξυλώδες πέ-
πλο σανταλόξυλου με ένα άγγιγμα βανί-
λιας. με ευρύ και πληθωρικό ταπεραμέ-
ντο χρωματίζει τολμηρά το σπινθηροβό-
λο μπουκέτο του.

Wonderlust 
Sublime, 
Michael 
Kors, το νέο 
άρωμα είναι 
εδώ. μιλάμε 
για ένα αισθη-
σιακό oriental 

gourmand άρωμα που θυμίζει ένα μα-
γικό ηλιοβασίλεμα. άιχμαλωτίζοντας 
τη ζεστασιά ενός ηλιόλουστου παρά-
δεισου, το Michael Kors Wonderlust 
Sublime ανοίγει αισθησιακά σαν το 
άγγιγμα του ζεστού ήλιου. άφέσου και 
απόλαυσε τα λαμπερά άνθη πορτοκα-
λιάς που τυλίγουν το άρωμα σαν ένα 
ζεστό ηλιοβασίλεμα.

Mon Guerlain 
Eau de Parfum 
Intense, Guerlain, 
ένα ζωντανό καινούρ-
γιο άρωμα, στην πιο 
αισθησιακή γυναικεία 
ερμηνεία του πρώτου 
Mon Guerlain. χάρη 
στα αρχικά χαρακτη-
ριστικά του, με νότες 
λεβάντας, βανίλιας 
και σανδαλόξυλου, 
το νέο άρωμα είναι 
πιο τολμηρό, με απε-
ριόριστα σαγηνευτικά 
και απαλά, ισχυρά, 
αλλά γλυκά χαρακτη-
ριστικά.

Metallique Eau De Parfum, Tom 
Ford, ένα άρωμα σφυρηλατημένο με 
κομψή λάμψη, μαγεύει τους θαυμαστές 
του με ένα ιδιαίτερο ύφος σύγχρονης, 
αποφασιστικής θηλυκότητας, γεμάτο 
δύναμη, λάμψη και σε πλήρη άνθιση. 
μια πανοπλία από εθιστικές αλδεΰδες 
περιβάλλει τις διαπεραστικές νότες κο-
ρυφής των αισθησιακών λευκών λου-
λουδιών, σαν μια πολύτιμη μεταλλική 
άφροδίτη από άνθη.
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BEAUTYshopping

Luxurious, Anti - 
Pollution Protective 
Face Cream SPF30, 
Intermed, κρέμα για ενι-
σχυμένη προστασία από 
επιβλαβή ακτινοβολία 
UVA και UVB, ρύπους και 
ελεύθερες ρίζες. Με υα-
λουρονικό, βιταμίνες C& 
E, πανθενόλη και κλινικά 
δοκιμασμένο πολυσακχα-
ρίτη βελτιώνει την όψη της 
επιδερμίδας και ενυδατώ-
νει. Με μη λιπαρή υφή αποτελεί την ιδανική 
βάση για αψεγάδιαστο και σταθερό μακι-
γιάζ. Προφυλάσσει την επιδερμίδα από την 
πρόωρη γήρανση που προκαλεί η ηλιακή 
ακτινοβολία και οι ατμοσφαιρικοί ρύποι.

Κρέμα Ημέρας για 
Λιπαρές Επιδερμί-
δες, από τη σειρά 
Άγριο Τριαντάφυλ-
λο, Korres, μη λι-
παρή κρέμα ημέρας 
για ματ αποτέλεσμα, 
24ωρη ενυδάτωση, 
λάμψη και πρώτες ρυ-
τίδες. Το λάδι Άγριο 
Τριαντάφυλλο, μαζί 
με καθαρή Super 
Vitamin C, εκχύλισμα ιτιάς, πού-
δρα καλαμποκιού και υαλουρο-
νικό οξύ καταπολεμά τα σημάδια 
της πρόωρης γήρανσης και βελ-
τιώνει τον τόνο της επιδερμίδας, 
χαρίζοντας υγιή, νεανική όψη.

Ναι, Τρως φρούΤα και 
Τα λαχαΝικα! αλλα 
και οι βιΤαΜιΝες Πού 
ΠεριεχούΝ Τα καλλύΝΤικα 
ςΤις φορΜούλες Τούς 
χαριζούΝ ύγεια και λαΜψη 
ςΤηΝ εΠιδερΜιδα ςού. 
γι’ αύΤο, ειΝαι καλο 
Να Τα εΝΤαξεις ςΤηΝ 
ιεροΤελεςΤια Της 
οΜορφιας ςού 

Πηρες Τις 
βιΤαΜιΝες ςού;

Pure Vitamin C10, La Roche Posay, αντιοξειδωτικός, αντι-
ρυτιδικός, αναζωογονητικός ορός λάμψης. εμπλουτισμένος με 
10% βιταμίνη C, η οποία ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγό-
νου, μειώνει τη παραγωγή ελευθέρων ριζών, μειώνει ρυτίδες και 
λεπτές γραμμές.

Aqua Glow Super Concentrate, 
Biotherm, συμπύκνωμα ενυδάτωσης που 
αναζωογονεί και ξεκουράζει άμεσα την επι-
δερμίδα, προσφέροντάς της λάμψη νεότη-
τας. εμπλουτισμένο με ευεργετικά συστατι-
κά και σύμπλεγμα βιταμινών, χαρίζει άμεση 
και πλούσια ενυδάτωση. εξαφανίζει τα ση-
μάδια κούρασης, ενώ επανορθώνει την τρα-
χύτητα και τελειοποιεί την επιδερμίδα, που 
αποκτά εντυπωσιακή λάμψη υγείας.

Εva Belle Day Cream, 
Intermed, ενυδατική κρέμα 
ημέρας για ανάπλαση και με 
UVA & UVB (SPF 15) για αντη-
λιακή προστασία. εμπλουτισμέ-
νη και με ισοφλαβόνες σόγιας, 
κολλαγόνο, υαλουρονικό οξύ, 
βιταμίνες C & E δρα ενεργά 
στην πρόληψη της φωτογήραν-
σης και στην αντιμετώπιση της 
οξειδωτικής φθοράς.

Huile Prodigieuse Floral, Nuxe, το ανανεωμένο 
ξηρό λάδι για πρόσωπο, σώμα και μαλ-
λιά, με 7 φυτικά έλαια (Tsubaki, 
Sweet almond, Camellia, 
Borage, Hazelnut, 
Macadamia, Argan) 
και βιταμίνη ε. Με τον 
μοναδικό συνδυασμό 
αρωμάτων λουλου-
διών μανόλια, λευκού 
μόσχου και νότες από 
pink grapefruit, μας χα-
ρίζει μια νέα δροσε-
ρή εμπειρία που ανα-
δεικνύει τη θηλυκότη-
τα κάθε γυναίκας.
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Κοτλέ οπως παλια
το Κοτλέ των παιδιΚων μας χρονων ήδή 
απο πέρςι τον χέιμωνα έχέι έπανέλθέι 
δυναμιΚα ςτήν γΚαρνταρομπα μας. 

Κράτησε τους αγαπημένους σου 
κρίκους σε πρώτο πλάνο και 

για τα χειμερινά σου σύνολα! 
(FOLLI FOLLIE)

M
IS

SO
N

I

νων ήδή
πανέλθέι 

μπα μας. 

:mariannahadjimina

insta-tipinsta-tip

Κράτησε τους αγαπημένους σου 
σε πρώτο πλάνο και 

για τα χειμερινά σου σύνολα!
(FOLLI FOLLIE)

Jacket,
TOMMY 

HILFIGER.

sling back €39.95, 
ZARA.

Πουκάμισο, 
TERRANOVA.

Ζιβάγκο Pieces 
€16.99, 

DEBENHAMS.

Καπέλο, 
PARFOIS.

Γυαλιά ηλίου, 
TODS.

Blazer Denim 
Hunter €169.95, 
DEBENHAMS.

Παντελόνι Denim 
Hunter €119.95, 
DEBENHAMS.

Backpack, 
TERRANOVA.
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Rock σκηνη
ToTal black leaTheR looks σε ανεβαζουν 
στη Rock σκηνη του στυλ.

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

BR
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D
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C
H

KA

1. 

2. 
3.

4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9

10.

στη Rock σκηνη του στυλ.

Φούστα €19.95, 
ZARA.

Top €15.90, 
INTIMISSIMI.

Γιλέκο, 
PIAZZA ITALIA.

Τσάντα €29.50, 
MARKS&SPENCER.

Μποτάκι, 
ALDO.

Δακτυλίδι, 
ACCESSORIZE.

Jacket,
PIAZZA 
ITALIA.

Κολάν, 
MANGO.

Top, 
INTIMISSIMI.

Γυαλιά ηλίου, 
DSQUARED2.
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Έναστροσ ουρανοσ 
Η ασΗμΈνια λαμψΗ και οι midnight 
blue τονοι του Έναστρου ουρανου 
ντυνουν τα βραδινα μασ συνολα.ντυνουν τα βραδινα μαα μαα

 και οι midnight 
ναστρου ουρανουναστρου ουρανουναστρου ουρανο

νολα.

Σκουλαρίκια, 
Η&Μ.

Φούστα €19.99, 
STRADIVARIUS.

Πέδιλο, 
ALDO.

Μπλούζα €17.99, 
STRADIVARIUS.

Φόρεμα 
€49.95, 
ZARA.

Σκουλαρίκια, 
ACCESSORIZE.

Τσάντα, 
ACCESSORIZE.

Γόβα €39.95, 
ZARA.

Φούστα €39.99, 
Η&Μ.

Top €12.99, 
STRADIVARIUS.
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«ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019»
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο και συναφείς 
παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», σε συνεργασία με την Αυ-
στριακή Πρεσβεία στην Κύπρο, διοργανώνει τη χριστουγεν-

νιάτικη συναυλία «Βιεννέζικα Χριστούγεννα 2019» την Πέμπτη 5 Δεκεμ-
βρίου στις 20:00, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την αιγίδα της Κυρίας 
Άντρης Αναστασιάδη. Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι διεθνούς φήμης 
καλλιτέχνες σοπράνο Χρύσω Μακαρίου, που έχει ως έδρα της τη Βιέν-
νη, και ο Αυστριακός τενόρος Martin Mairinger, πλαισιωμένοι από τα 
μέλη της γνωστής ορχήστρας από Βιέννη «Vienna Classic Orchestra». 
Συμμετέχουν επίσης, στο πλαίσιο προώθησης Κυπρίων Νεαρών Λυρι-

κών Τραγουδιστών και Ταλέντων, 
η σοπράνο Μαρία Πουλλή, η Νε-
φέλη Αντωνίου και η χορωδία του 
«Μουσικού Εργαστηρίου A Piacere» 
υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και δι-
εύθυνση της Νικολέττας Στυλιανού 
και της Αντιγόνης Φωτίου. Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα δοθούν 
στον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή». Καθολική είσοδος 15 ευρώ. 
Χορηγοί επικοινωνίας: Ράδιο Πρώτο, περιοδικό Check in Cyprus και η 
εφημερίδα Η Σημερινή της Κυριακής.

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

hypErsurfAciNG
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
29/11-29/2/2020
Το NiMAC (Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, 
Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη) οργανώνει και παρουσιάζει το πρό-
τζεκτ hypresurfacing σε επιμέλεια της Μαρίνας Χριστοδουλίδου, 
στην Παλιά Ηλεκτρική στη Λευκωσία, όπου επιδιώκει να παρουσιά-
σει την πληθώρα των πρακτικών των σύγχρονων Κύπριων καλλιτε-
χνών και θα εξελιχθεί μέσα από δύο πλατφόρμες: μιας έκθεσης και 
ενός φόρουμ. Στην έκθεση, η οποία εγκαινιάζεται στις 29 Νοεμβρί-
ου 2019, θα εκτεθούν καινούρια έργα δώδεκα σύγχρονων Κυπρί-
ων καλλιτεχνών. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Ρ. Αγγελή, Ν. Γιαξή, 
Σ. Καλλινίκου, Λ. Κάττου, Φ. Κυριάκου, Ο. Λαζούρας, Μ. Ξενοφώ-
ντος, Ν. Σάββα, Κ. Ταλιώτης, Μ. Τουμάζου, Λ. Τουμπούρης και P. 
Eramian. Τρίτη – Σάββατο 10:00 – 21:00. Πληροφορίες 22797400.

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.

 200 κιΘΑρΕΣ
ΜΟυΣικΕΣ ΤΟυ κΟΣΜΟυ!

Η Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου παρου-
σιάζει τη μεγαλύτερη κιθαριστική εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Κύπρο. Η 
συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 
7 Δεκεμβρίου, στις 20:30, στο Δημοτικό 
Θέατρο Λευκωσίας. Το πρόγραμμα αποτε-
λεί μια μουσική περιήγηση σε εμβληματικά 
έργα της παγκόσμιας και ελληνικής μουσι-
κής. Σολίστ: Γιώργος και Στέλιος Γκόλγκα-
ρης, Ηλίας Διαμαντάκης και Cyprus Guitar 
Trio. Τραγούδι: Παυλίνα Κωνσταντοπούλου, 
Μαρίζα Άνας. Τιμή εισιτηρίου: 20 ευρώ και 
15 ευρώ για παιδιά μέχρι 12 χρονών. Εισι-
τήρια: Tickethour.com.cy και σε όλα τα κατα-
στήματα ACS. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες αποταθείτε στο τηλέφωνο 99430654.

ΣΤΗΝ κΕΝΤρικΗ ΣκΗΝΗ ΘΟκ

Το αριστουργηματικό έργο του Κάρλο Γκολντόνι 
ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά στην 
Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ, Αίθουσα Εύης Γαβριη-
λίδης, στη Λευκωσία, κάθε Παρασκευή και Σάβ-
βατο στις 20:30 και Κυριακή στις 18:00. Πρό-
κειται για την αριστουργηματική «Τριλογία του 
παραθερισμού», όπου ο Κάρλο Γκολντόνι σατι-
ρίζει, με πικρό χιούμορ και περιπαικτική διάθεση, 
τα πάθη της ανθρώπινης φύσης, καυτηριάζοντας 
παράλληλα την επιπόλαιη τάση των ανθρώπων 
να δανείζονται 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 εισιτήρια Ταμείο Θε-
άτρου ΘΟΚ 77772717, www.thoc.org.cy.

«Η ΤριλΟΓιΑ ΤΟυ ΠΑρΑΘΕριΣΜΟυ» 
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ΘΟΚ - Παραστασεισ 
με ελληνιΚΟύσ ύΠερτιτλΟύσ 
Ο ΘΟΚ ενημερώνει το κοινό ότι από τη φετινή 
θεατρική περίοδο ξεκινούν προγραμματισμέ-
νες παραστάσεις με υπέρτιτλους στην ελληνική 
γλώσσα για άτομα με απώλεια ακοής. «Η τρι-
λογία του παραθερισμού», του Κάρλο Γκολντό-
νι την Κυριακή 12 Ιανουαρίου στις 18:00 στην 
Κεντρική Σκηνή, Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης. 
«170 τετραγωνικά» (Moonwalk), του Γιώργη 
Τσουρή, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019, στις 
18:00, στην Κεντρική Σκηνή Αίθουσα Εύης Γα-
βριηλίδης. «Το κορίτσι που επιμένει», των Τηλέ-
μαχου Τσαρδάκα και Διονύση Μπάστα την Κυ-
ριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020, στις 10:00, και την 
Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 10:00, στην Κεντρική 
Σκηνή Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης. Για πληροφο-
ρίες / Εισιτήρια: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ στο τηλ. 
77772717, www.thoc.org.cy.

σύναύλιεσ με ερΓα 
σύΓΧρΟνΩν σύνΘετΩν

«ΔρΟμΟι νιΚΟλα ΟιΚΟνΟμΟύ» 
στη λεμεσΟ

Συναυλίες μουσικής 
δωματίου με έργα 
σύγχρονων Κύπριων 
συνθετών με τον τίτλο 
«Δρόμοι Νικόλα Οικο-
νόμου» διοργανώνο-
νται στο πλαίσιο προ-
βολής της κλασικής 
μουσικής στον λαό και 
ανάδειξης του πολύ 
σημαντικού έργου των Κύπριων συνθετών, οι 
οποίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη του πια-
νίστα και συνθέτη Νικόλα Οικονόμου. Οι συ-
ναυλίες θα διεξαχθούν την Τρίτη 26 Νοεμβρί-
ου στις 20:30 στο Θέατρο Ριάλτο, την Πέ-
μπτη 28 Νοεμβρίου στις 20:00 στο Θέατρο 
Παλλάς, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στις 
20:00 στο Δημοτικό θέατρο Λάρνακας και 
την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου στις 20:00 στο Τεχνό-
πολις 20 στην Πάφο.

Best of the Rest«ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019»
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«ΒαΦ' τα μαύρα»
εΠισημη Πρεμιερα
Η πρεμιέρα της παράστασης «Βάφ' τα Μαύρα» θα 
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στο θέ-
ατρο ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία. Στην παράσταση πρω-
ταγωνιστούν οι Κώστας Καζάκας, Έλενα Ευσταθίου, 
Έλενα Χριστοφή, Μιχάλης Μουστάκας, Ζωή Κυπρια-
νού, Μαρία Παπακώστα, Αντρέας Παπαμιχαλόπου-
λος, Ειρήνη Σαλάτα και Εύρος Βασιλείου, σε σκηνο-
θεσία Κώστα Καζάκα. Για περισσότερες πληροφορί-
ες στο τηλέφωνο 70009093. Χορηγοί επικοινωνίας 
Check in και Ράδιο Πρώτο

με ΘεΟΔΩριΔΟύ Και ιαΚΩΒιΔη
Το Μαστίχομα γιορτάζει 5 χρόνια και παρου-
σιάζει την εκρηκτική κυρία του ελληνικού πεντα-
γράμμου Νατάσα Θεοδωρίδου παρέα με τον 
υπέροχο Πέτρο Ιακωβίδη το Σάββατο, 30 Νο-
εμβρίου, στις 23:00, στο Pavillion Hall σε μία 
μοναδική live εμφάνιση. Οι δύο πετυχημένοι ερ-
μηνευτές, η μπάντα τους, καθώς και οι μαστιχο-
μένοι Djs θα ανεβάζουν τους ρυθμούς δημιουρ-
γώντας ένα ξέφρενο πάρτι που θα μείνει αξέ-
χαστο. Παρουσιάζει: Mastixoma – Μαστίχομα. 
Μέγας Χορηγός: Stoli Cyprus. Χορηγός Επικοι-
νωνίας: Super FM. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 99930230.

μαστιΧΟμα

20 σΠΟύΔαια 
ΚΟριτσια ΠΟύ 
αλλαΞαν 
τΟν ΚΟσμΟ
ROSALBA TROIANO, 
JACOPO OLIVIERI
EKΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
20 κορίτσια με μεγάλα όνειρα, εκ-
πληκτικά ταλέντα και απίστευτη δύνα-
μη που έγιναν σπουδαίες γυναίκες! 
Ποιο ήταν το μυστικό αυτών των κο-
ριτσιών; Έμαθαν να αφουγκράζονται 
τον εαυτό τους και να ακολουθούν το 
πάθος που είχαν κρυμμένο στην καρ-
διά τους.

η τριλΟΓια τησ 
ΔιασΠΟρασ 1 - Οι 
ΚΟρεσ τΟύ νερΟύ
ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ελληνισμός της διασπο-
ράς, 1791-1913. Βραΐ-
λα, Βιέννη, Κωνσταντινούπολη, Αμβέρ-
σα. Με φόντο την πλούσια τοιχογρα-
φία μιας εποχής χωρίς επιστροφή και 
με άξονα τις συνέπειες που επέφεραν 
στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων, 
τέσσερις σπουδαίες γυναίκες προσπα-
θούν να διατηρήσουν την εθνική τους 
ταυτότητα και να δώσουν απαντήσεις 
σε όλα τα μεγάλα «γιατί» της ζωής.

Books Etc

 ΠαραΔΟσιαΚη ΧριστΟύΓεννιατιΚη αΓΟρα…

«ΔΟΚτΩρ ΓΚλασ»
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ

Σήμερα Κυριακή 24 Νοεμβρίου ανεβαίνει στο 
Θέατρο Δέντρο στην Παλλουριώτισσα η πα-
ράσταση «Δόκτωρ Γκλας» με πρωταγωνιστή τον 
Παναγιώτη Μπουγιούρη. Το μυθιστόρημα είναι 
ένα από τα πιο προκλητικά και εμβληματικά αρι-
στουργήματα της σκανδιναβικής λογοτεχνίας, 
γραμμένο το 1905 με τη μορφή ημερολογίου 
από τον Σουηδό συγγραφέα Γιάλμαρ Σέντερ-
μπεργκ. Σήμερα, 150 χρόνια από τη γέννησή 
του συγγραφέα (1869), η αίσθηση ανωτερό-
τητας που αισθάνεται ο ήρωάς του έναντι των 
συνανθρώπων του και το αίσθημα αυτοδικίας 
που τον διακατέχει παραμένουν αναλλοίωτα και 
δείχνουν να μας αφορούν πιο πολύ από ποτέ. 
Προπώληση εισιτηρίων στα Tickethour.com.cy 
και στα καταστήματα ACS Couriers. Πληροφο-
ρίες: 22350355.

…ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Ο Κυπρο-Γερμανικός Πολιτιστικός Σύνδεσμος διορ-
γανώνει τη Γερμανική Παραδοσιακή Χριστουγεννιά-
τικη Αγορά την Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019, από 
τη 1:00 μ.μ. μέχρι τις 8:00 μ.μ. Φέτος η εκδήλωση 
μεταφέρεται στο Δημοτικό Πολυδύναμο Κέντρο 
Λευκωσίας, στη Νικηφόρου Φωκά 40, 1016. Χρι-
στουγεννιάτικες παραδοσιακές γερμανικές λιχου-
διές, όπως Lebkuchen και Stollen, τις οποίες προ-
μηθεύτηκε ο Σύνδεσμος ειδικά για την εκδήλωση 
κατευθείαν από τη Γερμανία, θα διατίθενται σε προ-
σιτές τιμές. Το κοινό θα μπορεί επίσης να βρει μια 

μεγάλη ποικιλία από 
πρωτότυπα χειροποί-
ητα δώρα για τα αγα-
πημένα του πρόσωπα, 
καθώς και γερμανικά παραδοσιακά στολίδια για τα 
Χριστούγεννα. Η εκδήλωση θα πλαισιώνεται με τη 
συνοδεία χριστουγεννιάτικης ζωντανής μουσικής 
από το συγκρότημα Windcraft Band. Ο Σύνδεσμος 
θα διαθέσει μεγάλο μέρος των εσόδων για φιλαν-
θρωπικό σκοπό. Πληροφορίες: Facebook: CyprusG
ermanCulturalAssociation, info@kyprogermanikos.
eu και στα τηλέφωνα 22877860, 22466330.



συνταγεσ

ΕκτΕλΕση
σε μία κατσαρόλα βράζουμε το καστανό ρύζι για 20 λεπτά και μό-
λις είναι έτοιμο το αφήνουμε να κρυώσει. σε ένα μικρό μπολ ανα-
κατεύουμε τη σόγια, το τζίντζερ και το αλάτι. αφήνουμε το μείγμα 
στην άκρη. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα βαθύ τηγάνι ή ένα 
γουόκ. Ρίχνουμε το σκόρδο και το κρεμμύδι και τα τσιγαρίζουμε για 
3-4 λεπτά. Προσθέτουμε τα καρότα, το καλαμπόκι και τον αρακά. 
τα τσιγαρίζουμε για άλλα 3-4 λεπτά ανακατεύοντας συνέχεια για να 
μη μας κολλήσουν. Προσθέτουμε το βρασμένο ρύζι, τον ΑΝΑΝΑ 
DEL MONTE σε χυμό, το ζαμπόν, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τη 
σάλτσα σόγιας. τα μαγειρεύουμε όλα μαζί για άλλα δύο λεπτά και 
σερβίρουμε.

ΤΗΓΑΝΗΤΟ ΡΥΖΙ ΜΕ ΑΝΑΝΑ DEL MONTE
Υλικά
• 3 φλ. καστανό ρύζι
• 3 κ.σ. σόγια σος
•  ½ κ.γ. τζίντζερ σε 

σκόνη
• ½ κ.γ. αλάτι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
•  2 σκελίδες σκόρδο, 

λιωμένες
•  1 κρεμμύδι, 

κομμένο
•  2 καρότα τριμμένα
•  ½ φλ. καλαμπόκι, 

κατεψυγμένο
•  ½ φλ. αρακά, 

κατεψυγμένο 

•  1 κονσέρβα DEL 
MONTE ΑΝΑΝΑ 
σε χυμό 560γρ.

•  ½ φλ. ζαμπόν, 
κομμένο

•  2 φρέσκα 
κρεμμυδάκια, 
κομμένα

Ο άνάνάσ del monte 
προσφέρει στον οργανι-

σμό μας σωστή διατροφή 
και υγεία. συγκεκριμένα, 
μια μεγάλη φέτα ανανά 

παρέχει περισσότερη από 
την ημερησία συνιστώμενη 
δόση Βιταμίνης c, περιέχει 
τρεις φορές περισσότερη 

Βιταμίνη c aπ’ ο,τι μια φέτα 
παραδοσιακού ανανά και 

60% περισσότερη βιταμίνη 
από ένα ακτινίδιο ή ένα 

ροδάκινο. Παρέχει επίσης 
διπλάσια ποσότητα φυτι-
κών ινών από ένα τσαμπί 

σταφύλι και περισσότερες 
φυτικές ίνες, όσες μία 

μπανάνα ή ένα πορτοκάλι. 
Μια μεγάλη φέτα ανανά πε-
ριέχει επίσης Β-καροτίνη, 
50% περισσότερη από ένα 
ακτινίδιο και περισσότερη 
από ένα μήλο ή μία μπανά-
να. mε τον anana del 
monte μαλακώνουν οι 

αρθρώσεις, αφού ο χυμός 
και το στέλεχος του φυτού 
περιέχουν το αντιφλεγμο-
νώδες ένζυμο Βρομελίνη.
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

μΑριΑ ΦιΑΚΑ

ΕνοχλημΕνος μΕ τα δημοςιΕύματα πού 
τον θΕλούν να μΕτακομιζΕι ςτο Ρικ
Από το πρωί της Τετάρτης που μας πέρασε. τα δημοσιεύματα 
θέλουν τη θέση του γενικού διευθυντή του ριΚ, μιχάλη μαρα-
θεύτη, να αναλαμβάνει κατόπιν επιθυμίας του Προεδρικού ο 
χρύσανθος Τσουρούλλης. Ο ισχυρός άνδρας της τηλεόρα-
σης ΣιγμΑ διέψευσε τα δημοσιεύματα και τα χαρακτήρισε, 
μάλιστα κακοπροαίρετα, δείχνοντας έντονα ενοχλημένος με 
την εμπλοκή του ονόματός του.

χρΥΣΑνΘΟΣ ΤΣΟΥρΟΥλληΣ

η ΕπιθΕςη πού 
δΕχθηκΕ μΕτα 
απο νύχτΕΡινη 
Εξοδο ςΕ χώΡο 
ςταθμΕύςης
Η Μαρία Φιάκα σε συνέ-
ντευξή της αποκάλυψε 
πως δέχθηκε επίθεση σε 
χώρο στάθμευσης στη 
Λευκωσία. Η ηθοποιός 
ανέφερε ότι ήταν μια 
περίοδος που ο συγκεκρι-
μένος άνθρωπος έκανε 
επιθέσεις σε γυναίκες 
και τον αναζητούσε η 
αστυνομία. Έτσι, ήταν 
υποψιασμένη για το 
γεγονός. «Έφευγα μόνη 
από ένα club με σκοπό να 
συναντήσω μια παρέα και 
όπως περπατούσα στο 
parking έβλεπα μια σκιά 
να με πλησιάζει. Οπότε, 
αντέδρασα άμεσα. Έκα-
να στην άκρη και έβαλα 
μια πολύ δυνατή φωνή. 
Φοβήθηκε και έφυγε».

η αγαπημένη σειρά εποχής του 
ςιΓμα Γαλάτεια, μετά από τέσσερεις 
πετυχημένους κύκλους, ολοκληρώνει 
τον ιανουάριο του 2020 τη συναρπα-
στική της ιστορία που έγινε μύθος. η 
«Γαλάτεια» υπήρξε «φαινόμενο» για 
τα κυπριακά δεδομένα, αφού είναι 
μια από τις μακροβιότερες σειρές 
της κυπριακής τηλεόρασης ξεπερνώ-
ντας τα 700 επεισόδια. περισσότε-
ροι από 100 ηθοποιοί, ανάμεσα σε 
αυτούς οι δέσποινα μπεμπεδέλη, 
κώστας δημητρίου, ανδρέας αργυρί-
δης, Άλκηστη παυλίδου, Όλγα 
ποταμίτου, ςτέλιος καυκαρίδης, 
ανδρέας Βασιλείου, Έρικα μπεγιέτη, 
ανδρέας μελέκκης, κρίστοφερ Γκρέ-
κο, Ειρήνη κωνσταντίνου, παναγιώ-
της μπουγιούρης, χριστίνα παυλί-
δου και πολλοί  άλλοι. με μαέστρο 
τον σκηνοθέτη κώστα κωστόπουλο 
και άξιους συνεργάτες τον σεναριο-
γράφο μιχάλη τερζή, τον σκηνοθέτη 
πάρη προκοπίου και το επιτελείο 
παραγωγής, η «Γαλάτεια» υπήρξε η 
αγαπημένη μας καθημερινή σειρά, 
που μας δίδαξε με τον δικό της τρό-
πο την ιστορία και τις παραδόσεις 
του τόπου μας. 

τΕλος Εποχης Για τη μακΡοΒιοτΕΡη ςΕιΡα
της κύπΡιακης τηλΕοΡαςης

γΑλΑΤΕιΑ 



55

 

ΥOUR FACE SOUNDS FAMILIAR

ΑβέβΑιο το μέλλον
της κριτικης έπιτροπης
Το σόου μεταμφιέσεων «Your Face Sounds 
Familiar» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα 
μέσα Ιανουαρίου του 2020. Στην παρουσί-
αση, φυσικά, παραμένει η Μαρία Μπεκατώ-
ρου, ενώ ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί η 
σύνθεση της κριτικής επιτροπής, καθώς η 
ήδη υπάρχουσα με τους Γιώργο Μαζωνάκη, 
Δημήτρη Σταρόβα, Αλέξη Γεωργούλη και 
Μιμή Ντενίση δεν έχουν βάλει ακόμη την 
υπογραφή τους.

ΣΠΥΡΟΥΛΑ ΚΑΪΖΕΡ

ΧώΡιΣΕ τΟν ΣΥντΡΟφΟ τηΣ 
μΟΛιΣ βγηΚΕ ΑΠΟ τΟ ΠΑιΧνιδι
Καλεσμένη στην εκπομπή «φωλιά των Κου 
Κου», ήταν τις προηγούμενες ημέρες η πρώην 
παίκτρια του GNTM, Σπυρούλα Κάιζερ. η 
24χρονη από τη Λεμεσό, μεταξύ άλλων ανέφε-
ρε στον αέρα της εκπομπής πως σκέφτεται να 
μετακομίσει μόνιμα Αθήνα ή επόμενος της στό-
χος είναι να πάει στο εξωτερικό. Ενώ αποκάλυ-
ψε πως μετά την αποχώρησή της από το GNTM 
χώρισε από τον σύντροφό της, με τον οποίο 
ήταν μαζί δυο χρόνια. Χαρακτηριστικά ανέφερε: 
«Είμαι μόνη. Είχα σχέση δυο χρόνια, αλλά μετά 
το παιχνίδι θέλω να μετακομίσω Αθήνα και να 
πάω στο εξωτερικό. Λίγο η απόσταση, είμαι 
100% στα επαγγελματικά μου, άρα έπρεπε να 
τελειώσει κάπως αυτό».

ΡΕΚΟΡ ΑιτηΣΕών 
ΣτΟ BIG BROTHER 

ποςοι έχουν δηλώςέι 
ςυμμέτοχη
Περισσότερες από 5000 αιτήσεις έχουν φθάσει 
στα γραφεία παραγωγής του Big Brother, με υπο-
ψηφίους που θέλουν να ζήσουν τη μοναδική εμπει-
ρία του πιο φημισμένου ριάλιτι παγκοσμίως. Ανά-
μεσά  τους και κάποιες εκατοντάδες κυπριακές 
συμμετοχές. Το ριάλιτι έρχεται στις οθόνες μας και 
όλοι θα δώσουν τα πάντα για να μπουν στο σπίτι 
του Big Brother και να κερδίσουν το έπαθλο των 
100.000 ευρώ.

ΕΠιΣτΡΕφΕι Στην ΕΛΛηνιΚη τηΛΕΟΡΑΣη ΑΛΛΑ 
μΠΑινΕι ΣτΟν ΠΑγΟ Ο ΡΟΛΟΣ τΟΥ EzEL 
μπορεί να ακούγεται έντονα πως ο γιώργος Αγγελόπουλος θα πρω-
ταγωνιστήσει στην ελληνική εκδοχή της πιο πετυχημένης τουρκικής 
σειράς Ezel, όμως οι υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμα! Ο γιώργος 
Αγγελόπουλος θα επιστρέψει στην ελληνική τηλεόραση, αλλά σύμ-
φωνα με πληροφορίες θα κάνει ένα guest στη σειρά του Αντ1 «Αν 
ήμουν πλούσιος».

γιώΡγΟΣ ΑγγΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

μΕ ΠΟιΟΥΣ ΕγινΑν Οι ΠΡώτΕΣ ΕΠΑφΕΣ
το Survivor All Stars ακούγεται ολοένα και πιο πολύ πως έρχεται στις 
οθόνες μας και ήδη διέρρευσαν τα πρώτα ονόματα που μπήκαν σε 
συζητήσεις. Αυτοί είναι οι ηλίας γκότσης, μάριος Πρίαμος, Ειρήνη 
Κολλιδά, Ευρυδίκη βαλαβάνη, Ειρήνη Παπαδοπούλου και Κωνστα-
ντίνος βασάλος. τα ρεπορτάζ θέλουν την παραγωγή να έχει κόψει 
από τις επιλογές της τον Κώστα Αναγνωστόπουλο, τον Στέλιο Χαντα-
μπάκη και τον γιάννη Σπαλιάρα λόγω της απόφασής τους να πάνε 
πέρυσι στο Nomads. 

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

56

DIARY

TIFFANY BOUTIQUE
«FASHION NIGHT OUT»
H Tiffany boutique στη Λευκωσία 
πραγματοποίησε ένα «fashion night 
out» event, όπου οι καλεσμένοι είχαν 
την ευκαιρία να δουν από κοντά και 
να δοκιμάσουν όλες τις νέες αφίξεις 
των επώνυμων οίκων που φιλοξενεί.

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

Ο Ρένος και η Βέρα Λυσσιώτη

Η Μελίνα Φυσσά και η Μαρία Ιωάννου Η Έλενα Φτελέχα Η Ρένα Δημοσθένους Η Βαλεντίνα Τσίγκη

Η Τερέζα Ηλιάδη

Η Άννα Χομένκο Η Χριστίνα ΠελαγίαΗ Βαρβάρα Γεωργιάδου

Η Αγγέλα Δημητρίου

Η Μελίνα Φυσσά και η Μαρία ΙωάννουΗ Μελίνα Φυσσά και η Μαρία Ιωάννου Η Ραμόνα Φιλίπ

Η Μύρια 
Κωνσταντινίδου
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ACTION GLOBAL 
COMMUNICATIONS
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Τα 30 χρόνια επιτυχημένης δραστηριοποίησής 
της στην ελληνική αγορά γιόρτασε η Action 
Global Communications μαζί με φίλους, 
πελάτες και συνεργάτες, σε μια ξεχωριστή 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο εστια-
τόριο Φουάρ στην Αθήνα. Χρέη οικοδεσπότη 
της εκδήλωσης ανέλαβε ο Τάσος Τρύφωνος.

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

Ο Βάιος Κρόκος, η Σάγια Τσαουσίδου και ο Μιχάλης 
Μιχαλόπουλος

Ο Μάριος Κούμπας, ο Μιχάλης 
Κούβελας, ο Γιώργος Σιάφης και η Βίκυ 
Κουμπαρέλου

Ο Δημήτρης Ιωαννίδης, η Αγγελική Κιοφίρη και 
η Kathy Χριστοδούλου

Ο Τώνης Χριστοδούλου, η Kathy Χριστοδούλου 
και ο Chris Χριστοδούλου Η Κάλια Ελευθερίου  Η Μαριέλλα Σαββίδου και ο Τάσος Τρύφωνος

Ο Κυριάκος 
Κενεβέζος

Ο Τώνης και Chris Χριστοδούλου με μέλη της ομάδας 
της Action Global Communications στην Ελλάδα σβήνουν τα 
κεράκια τους τούρτας

H ομάδα client service της Action Global Communications στην Ελλάδα

Ο Ιωσήφ Κουτσουλίνης 
και η Freddie Stier 
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

FOODPANORAMA EXPO 
ΚΑΙ ΟΙΝΟΓΕΥΣΕΙΣ 2019 
MONAΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ
Η 2η έκθεση «FoodPanorama 
Expo και Οινογεύσεις 2019», 
η μεγαλύτερη και μοναδική 
στο είδος της έκθεση στην 
Κύπρο, διοργανώθηκε από την 
UnityExpo στη Διεθνή Κρατική 
Έκθεση στη Λευκωσία.

Η Τζωρτζίνα Ζαννετάτου, η Κατερίνα Χριστοδούλου και
η Αναστασία Βολουδάκη

Ο Δημήτρης 
Πιπερούδης

 Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Η Κατερίνα Χριστοδούλου
Η Σοφία Φούκη

Ο Δρ Πέτρος 
Καρεκλάς  

Η Άντρη Βονιάτη και η Γεωργία 
Αναστασίου

Ο Ηλίας Χατζηχριστοδούλου και 
στελέχη του επιμελητηρίου

Ο Δημήτρης Γούσιος, η Χρυσούλα Παπαδημητρίου, ο Γιαννάκης Παπαδούρης 
και η Κατερίνα Χριστοδούλου

DIARY
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Η Άνζελα Στυλιανού, η Ειρήνη 
Σωφρονίου, η Αριάδνη Νεάρχου, και
η Μύρω Δεμερτζή

ΠΑΣΥΚΑΦ
«Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ»
Ο ΠΑΣΥΚΑΦ πραγματοποίησε διάσκεψη 
Τύπου στη Λευκωσία, όπου ενημέρωσε 
για το νέο πακέτο βελτιώσεων στο οποίο 
επενδύει και το οποίο αποτελεί ένα ακόμη 
σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά 
στην πρόσβαση στη φροντίδα σε εθνικό 
επίπεδο. Ο ΠΑΣΥΚΑΦ σε συνεργασία 
με την Doctors 24 LTD έχουν αναπτύξει το 
«MyCare4U», ένα πρωτοποριακό και μο-
ναδικό λογισμικό για ασθενείς με καρκίνο.

ΘΟΚ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ «ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ»
Το πιο θερμό χειροκρότημά τους 
επιφύλαξαν όσοι παρακολούθησαν την 
επίσημη πρώτη παράσταση του έργου 
«Τριλογία του παραθερισμού» του Κάρλο 
Γκολντόνι στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ.

Η Άννα Αχιλλεούδη, η χχχ και 
ο χχχ

Η Γεωργία Ορφανού και
η Γενοβέφα Ζαφειρίου

Ο Αντώνης Τρύφωνος και
η Αγκλέ Μπέλανη

Η Μιράντα Χρυσοστόμου και
η Δώρα Κωνσταντινίδου

Η Σόφη Χριστοφόρου και η Μαρία Μποτσάρη Η Χριστιάνα 
Θεμιστοκλέους Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Ο Χάρης Χαραλάμπους και
η Καίτη Κωνσταντίνου

Ο Δημήτρης Δημητρίου, ο Τάκης Τζαμαργιάς,
ο Στέφανος Στέφανου, ο Σάββας Κυριακίδης,
η Άντρη Χατζηγεωργίου και η Φλωρεντία 
Σάββα

Οι θεατές βίωσαν ένα θεατρικό ταξίδι με αφετηρία την ανεμελιά και
την επιτήδευση και τελικό προορισμό τη σκληρή πραγματικότητα.Οι συντελεστές της παράστασης μαζί με τον Σάββα Κυριακίδη.
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FLOWER WORKS BY MARINA
ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε 
στα εγκαίνια του trendy ανθοπω-
λείου Flower Works by Marina 
που βρίσκεται στην Αγλαντζιά. 
Πρόκειται για μια νέα μπουτίκ στον 
κόσμο των λουλουδιών σε έναν 
πλήρως ανακαινισμένο χώρο.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ 
ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ
Το Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών 
Θεραπειών ΠΑΙΔΟλόγιο διοργάνωσε 
την ημερίδα «Ταξίδι στη μητρότητα» στην 
αίθουσα εκδηλώσεων Ιεράς Μητρόπολης 
Λεμεσού. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλω-
σης ο Όμιλος Δίας. Χορηγοί επικοινωνίας: 
Το περιοδικό ΟΚ! και το ilovestyle.com Η Μαρία Αριστοβούλου, η Κωνσταντίνα Γαβριήλ,

η δρ Στάλω Πάπουτσου, η δρ Έλλη Σιαμά, η Αριάδνη 
Νεάρχου, η Μαρίνα Χαρίτου και η Ειρήνη Σωφρονίου

Η Άνζελα Στυλιανού, η Ειρήνη 
Σωφρονίου, η Αριάδνη Νεάρχου, και
η Μύρω Δεμερτζή Η Έλλη και η Γεωργία Παντέχη

Ο δρ Νέαρχος 
Παπακώστας

Η δρ Μελίνα 
Γεωργίου 
Κουρέως

Η Έλενα, ο Σώτος και
η Κατερίνα Χριστοδούλου

Η Χαριτίνη Ηλιάδου, η Μαρίνα 
Χρυσοστόμου και ο Πλάτωνας 
Μουρατίδης

Τα εγκαίνια τέλεσε ο δήμαρχος 
Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης

Η Έλενα Χριστοδούλου,
η Μαρίνα Χρυσοστόμου,
η Αντωνία Σιακαλλή και η Δέσπω 
Πολυδώρου

Ο Λοΐζος και 
η Νικολέττα 
Ερωτοκρίτου

Ο Αντώνης Τρύφωνος και
η Αγκλέ Μπέλανη

Ο Χάρης Χαραλάμπους και
η Καίτη Κωνσταντίνου

Οι θεατές βίωσαν ένα θεατρικό ταξίδι με αφετηρία την ανεμελιά και
την επιτήδευση και τελικό προορισμό τη σκληρή πραγματικότητα.
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

  ERGON

Το σκωτσέζικο ουίσκι Ballantine’s λανσά-
ρει τη συλλεκτική συλλογή "The Clubs 
Collection", που αποτελείται από μία 

περιορισμένη έκδοση μπουκαλιών, στο πλαί-
σιο τού True Music Series, και έχει ως στόχο 
να αποτίσει φόρο τιμής στο πνευματικό σπί-
τι των True Music, που δεν είναι άλλο από τα 
νυχτερινά κέντρα και clubs. Σε συνεργασία 

με τέσσερα από τα πιο θρυλικά clubs του κό-
σμου, τα μπουκάλια που θα κυκλοφορήσουν 
σε περιορισμένη έκδοση περιλαμβάνουν 
έργα τέχνης που ενσωματώνουν οπτικά τον 
εικονικό ήχο, το πνεύμα και την ιστορία για το 
κάθε ένα ξεχωριστά. Η συλλογή περιλαμβά-
νει: το μακροβιότερο underground club στον 
κόσμο, το Sub Club στη Γλασκόβη, το παρα-

λιακό The Gärten στη Βηρυτό, με τον μονα-
δικό neon φωτισμό σε σχήμα πυραμίδας, το 
νυχτερινό club techno και house μουσικής, 
Apolo x Nitsa, που στεγάζεται σ’ ένα παλιό 
θέατρο στην καρδιά της Βαρκελώνης και το 
club Output του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρ-
κη, που για πολλούς θεωρείται το σπίτι της 
techno μουσικής.

TRESemmé
Το ΕΠαγγΕΛΜαΤΙΚο αΠοΤΕΛΕΣΜα 
ΣΤα ΧΕρΙα ΣοΥ!
Το TRESemmé, η νέα σειρά περιποίησης μαλ-
λιών και styling επαγγελματικών προδιαγρα-
φών, ήρθε στην Κύπρο για να εμπνεύσει κάθε 
γυναίκα να νιώσει γεμάτη αυτοπεποίθηση και 
να κάνει την παρουσία της αισθητή! Απευθείας 
από τα backstage της Εβδομάδας Μόδας της 
Νέας Υόρκης, η νούμερο 1 μάρκα της Αμερι-
κής είναι εδώ για να χαρίσει το επαγγελματικό 
αποτέλεσμα στα χέρια σου. Και αυτό γιατί η 
πολυ-αναμενόμενη άφιξη στον χώρο της ομορ-
φιάς είναι κάτι παραπάνω από επίσημος χορη-
γός του πιο συναρπαστικού fashion show στον 
κόσμο: τα τελευταία 10 χρόνια το TRESemmé 
είναι στην πρώτη σειρά δημιουργώντας τις πιο 
καυτές τάσεις της σεζόν, πρωταγωνιστώντας 
σε εκατοντάδες επιδείξεις στην Εβδομάδας 
Μόδας της Νέας Υόρκης και ξεπερνώντας τα 
όρια! 

ΛΕΙΤοΥργΕΙ Το ΠρώΤο 
MaRkS & SpENcER kidS 
STaNd-alONE
Ο Όμιλος Εταιρειών Voici La Mode Ltd ανα-
κοινώνει τη λειτουργία του νέου καταστή-
ματος Marks & Spencer Kids, που είναι το 
πρώτο παγκοσμίως stand-alone κατάστημα 
με αποκλειστικά παιδικές συλλογές. Το νέο 
κατάστημα Μarks & Spencer Κids βρίσκεται 
στην υπεραγορά Αλφαμέγα Έγκωμης. Κάθε 
συλλογή παρουσιάζει ρούχα άνετα, ανθεκτι-
κά και σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της 
μόδας. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε 
τιμές ελκυστικές προσφέρουν ανθεκτικότη-

τα μέσα από 
τις διάφο-
ρες τεχνο-
λογίες που 
τα Μarks & 
Spencerέ-
χουν εφαρ-
μόσει για να 
διευκολύ-
νουν την κα-
θημερινότητα 
των γονιών.

aMERicaN cOllEGE
O ΧρήΣΤοΣ ΜΠαρΚαΣ 
ΣΤήΝ ΚΥΠρο

Στις 21 Νοεμβρίου η Κύπρος και το 
American College υποδέχθηκαν για πρώ-
τη φορά τον γνωστό παίκτη του ελληνικού 
Masterchef, Χρήστο Μπάρκα. Σκοπός της 
επίσκεψης του ήταν μια σειρά από απολαυ-
στικά εργαστήρια μαγειρικής για τους φοι-
τητές του Κολεγίου. Μέσα στο ολιγοήμε-
ρο ταξίδι του ο αγαπημένος Γιαννιώτης σεφ 
επισκέφθηκε αξιοθέατα και δοκίμασε παρα-
δοσιακές ντόπιες λιχουδιές. «Το ταξίδι μου 
στην Κύπρο, αν και ολιγοήμερο, ήταν πλημ-
μυρισμένο από συναισθήματα και γεύσεις. 
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να μαγειρεύ-
εις μαζί με νέους μάγειρες. Δεν είναι μόνο 
οι γνώσεις και οι τεχνικές που μεταδίδεις, 
αλλά και ο ενθουσιασμός ο οποίος λαμβά-
νεις. Μαγειρέψαμε, δοκιμάσαμε και συζητή-
σαμε μαζί».

ΑΝΟιξΕ ΤΟ πΡώΤΟ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥπΡΟ
Η εταιρεία C.W. Artopolis 
Ltd, μέλος του Συγκροτήμα-
τος Εrmes, η οποία δραστη-
ριοποιείται στον τομέα των 
αρτοποιείων και καφετεριών, 
το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου, 
λειτούργησε το πρώτο κατά-
στημα της γνωστής ελληνικής 
αλυσίδας ERGON, ERGON 
To GO, στην Κύπρο, στο ισό-
γειο του The Mall of Cyprus 
στη Λευκωσία. πρόκειται για 

έναν μοντέρνο και φιλικά δι-
αμορφωμένο χώρο, όπου 
προσφέρει ποιοτικά φρεσκο-
αρτοποιήματα, σάντουιτς, τυ-
ρόπιτες, κρουασάν, κέικ, πί-
τες και εκλεκτό χειροποίητο 
καφέ. 

Ballantine’s
Λανσαρει τη συΛΛογη
"τhe Clubs ColleCtion"

  TOp kiNiSiS 

ΒΑφΤιΣΕ ΤΟ ΜSC CRUISES 
Η ΣΟφιΑ ΛΟΡΕΝ
Το νεότευκτο, υπερπολυτελές κρουα-
ζιερόπλοιο της κορυφαίας εταιρείας 
κρουαζιέρας MSC Cruises βάφτισε 
το περασμένο Σάββατο στο Αμβούρ-
γο η Σοφία Λόρεν, η καθιερωμένη 
«νονά» της MSC Cruises. Και το όνο-
μα αυτού MSC Grandiosa, ένα κρου-
αζιερόπλοιο που ανταποκρίνεται από-
λυτα στο όνομά του. Τη φαντασμαγο-
ρική τελετή παρακολούθησαν χιλιά-
δες άτομα στον ειδικά διαμορφωμέ-

νο χώρο στο λιμάνι του Αμβούργου, 
αλλά και μέσα στο πλοίο. Στο τερά-
στιο θέατρο του πλοίου παρευρέθη-
καν διεθνείς καλλιτέχνες, ο κυβερνή-
της του Αμβούργου, η διοίκηση της 
MSC Cruises, δημοσιογράφοι και 
στελέχη του τουρισμού από όλον τον 
κόσμο. πληροφορίες: 77787878, 
www.topkinisis.com

υπεραγορα
αΛΦαΜεγα εγκωΜησ

  ΧαραΛαΜΠΙΔήΣ ΚρΙΣΤήΣ

WallBie
to KAinουργιο πορτοΦοΛι blue AiR
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  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσο-
ρίσουμε στην ομάδα μας τον Wallbie, 
τον νέο εικονικό φίλο που προσφέρει 

στους επιβάτες μας μπόνους μέχρι €600, επει-
δή πιστεύουμε ότι όλοι αξίζουν να ταξιδεύουν 
περισσότερο όταν πεθυμούν τους αγαπημέ-
νους τους ή επιθυμούν μια απόδραση το Σαβ-
βατοκύριακο. O Wallbie, το πορτοφόλι Blue 
Air, είναι ένα εικονικό πορτοφόλι, παρόμοιο με 
μια προπληρωμένη κάρτα. Οι επιβάτες της Blue 

Air μπορούν να καταθέσουν χρήματα και να το 
χρησιμοποιήσουν ως τρόπο πληρωμής κατά 
την κράτηση μιας πτήσης ή για επιπλέον υπηρε-
σίες στις κρατήσεις τους. Και, κάθε φορά που 
προσθέτουν ένα ποσό στο πορτοφόλι Blue 
Air, ο Wallbie προσφέρει ένα μπόνους που 
αυξάνει το χρηματικό ποσό που επιλέγουν να 
καταθέσουν. Για παράδειγμα, για μια προπλη-
ρωμή €400 ο Wallbie προσφέρει ένα μπό-
νους €80. Τα μπόνους φτάνουν μέχρι και τα 

€600. Blue Air: +357 22 755 300, blueair@
orthodoxou.com.cy, Orthodoxou Aviation Ltd: 
+357 22 765 975, aviation@orthodoxou.
com.cy

NOVA CYPRUS!
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Nova Cyprus γιορτάζει τα Χριστούγεννα και 
σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις και εσύ την από-
λυτη τηλεοπτική εμπειρία, με συναρπαστικό περι-
εχόμενο και απεριόριστες δυνατότητες θέασης, 
χωρίς κανένα αρχικό κόστος! Με δώρο τον 
εξοπλισμό (δορυφορικός δέκτης, δορυφορική 
κεραία, καλωδίωση) και την εγκατάσταση, όλοι 
τώρα μπορούν να απολαύσουν τις πιο πρόσφα-
τες Οσκαρικές, Blockbuster πρεμιέρες σε Α’ προ-
βολή και βραβευμένες τηλεοπτικές σειρές που 
συγκλονίζουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό τηλε-
θεατή σε ταυτόχρονη προβολή ή πολύ κοντά με 
την Αμερική. Με τέλειο ψηφιακό σήμα και κρυ-
στάλλινη εικόνα High Definition κατευθείαν από 
δορυφόρο και στην πιο απομακρυσμένη άκρη 
της Κύπρου, όλη η οικογένεια μπορεί να βρει 
ποιοτική ψυχαγωγία με μαγικό παιδικό περιεχόμε-
νο, συναρπαστικό αθλητικό θέαμα, καθώς και τα 
κορυφαία θεματικά κανάλια ντοκιμαντέρ που μας 
ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους και εποχές.

CAdbURY dAiRY Milk 
ChOCO SNACk 

H ΠΙΟ ΓΛΥΚΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΗ 
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ!

Τα παγωμένα σνακ είναι ήδη δημοφιλή σε 
όλο τον κόσμο -και τώρα η Cadbury φέρνει 
ένα κατ’ ευθείαν σε σας! Σίγουρα δεν έχετε 
δοκιμάσει κάτι όπως το Cadbury Dairy Milk 
Choco Snack! Η Cadbury είναι το brand που 
αγαπάμε όλοι, με πασίγνωστα, λαχταριστά 
προϊόντα και φανατικούς καταναλωτές σε 
ολόκληρο τον κόσμο από το 1824. Εκτός 
από τα κλασικά και αγαπημένα προϊόντα της, η 
Cadbury συνεχίζει να μας εκπλήσσει συνεχώς 
με νέες προτάσεις. Το νέο παγωμένο σνακ, το 
οποίο θα βρείτε στα ψυγεία των υπεραγορών, 
περιέχει κρεμώδη γέμιση από φρέσκο γάλα, 
ανάμεσα από δύο στρώσεις από μαλακό 
παντεσπάνι με γεύση σοκολάτα, και επικάλυψη 
από την υπέροχη, αγαπημένη σε όλους 
σοκολάτα γάλακτος Cadbury Dairy Milk! 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤωΝ ΔΙΚΑΙωΜΑΤωΝ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
H Χαραλαμπίδης Κρίστης, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος 
έμπρακτης προσφοράς και κοινω-
νικής αλληλεγγύης «Συμμετοχή» 
και σε συνεργασία με το Γραφείο 
Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμά-
των του Παιδιού, συμμετείχε ενερ-
γά στη μεγαλύτερη Παγκύπρια 
Εκστρατεία Ενημέρωσης που έγινε 
μέχρι σήμερα στην Κύπρο για τη 

διάδοση των δικαιωμάτων του παι-
διού. Η συνεργασία άρχισε με το 
σύνθημα #ΤhinkRight. Κατά την πε-
ρίοδο αυτή, με όχημα ενημέρωσης 
τους 6 τύπους φρέσκο γάλα Χα-
ραλαμπίδης Κρίστης και για 365 
μέρες, 11 συσκευασίες φρέσκου 
γάλακτος ανέλαβαν να μεταφέ-
ρουν 10 κατοχυρωμένα από τον 
ΟΗΕ δικαιώματα των παιδιών στα 
νοικοκυριά όλης της Κύπρου. 

WALLBIE
TO KAINΟΥΡΓΙΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ BLUE AIR

  LIDL ΚΥΠΡΟΥ

Το Κέντρο για Ταλαντούχα Παιδιά/
Center for Talented Youth (CTY) 
Greece του Κολεγίου Ανατόλια στη 
Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται και φέ-
τος στην Κύπρο για να προσφέρει 
εξωσχολικά εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα ειδικά σχεδιασμένα 
για παιδιά με εξαιρετικές 
ακαδημαϊκές ικανότητες και 
μεγάλη αγάπη για τη μάθη-
ση μέσα από καινοτόμες 
και πρωτοποριακές μεθό-
δους διδασκαλίας. Η ημέ-

ρα γνωριμίας με το Κέντρο για Ταλα-
ντούχα Παιδιά [Center for Talented 
Youth (CTY) Greece] θα πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, 
από τις 9:30 το πρωί μέχρι τις 12:30 
το μεσημέρι, στην Αγγλική Σχολή, στη 

Λευκωσία και απευθύνεται 
σε μαθητές από Ε  ́Δημοτι-
κού έως και Γ  ́Γυμνασίου. 
Επισκεφθείτε μας και στο: 
www.lidl.com.cy, facebook: 
lidlcy, Twitter: Lidl_Cyprus_, 
Instagram: lidl_cyprus.

ΓιΟρΤΑΣΕ ΤΑ 30 ΧρΟΝιΑ ΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα 30 χρόνια επιτυχημένης δραστηριοποίησής 
της στην ελληνική αγορά γιόρτασε η Action 
Global Communications μαζί με φίλους, πελά-
τες και συνεργάτες την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου, 
σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε στο εστιατόριο Φουάρ στην Αθήνα. Η 
άκρως εορταστική εκδήλωση είχε στόχο τόσο 
όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της εταιρεί-
ας τα 30 χρόνια αδιάλειπτης πορείας της στη 
χώρα, όσο και για να υπερτονίσει τη δέσμευ-
ση του κυπριακών συμφερόντων του Ομίλου 
Action Global Communications στην ελληνική 
αγορά. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία 
του και ο Πρέσβης της της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στην Ελλάδα, κ. Κυριάκος Κενεβέζος. 

ACtiON GlObAl 
COMMUNiCAtiONS
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θα αποδειχθούν ιδιαίτερα θετικές 
για εσένα. 

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Η διάθεση να προ-

σφέρεις και να στηρίξεις όποιον 
θεωρείς ότι έχει ανάγκη είναι πα-
σιφανής και είναι πιθανό να μπεις 
στη διαδικασία να ασχοληθείς 
άμεσα με φιλανθρωπικά ιδρύμα-
τα ή δράσεις που ο μόνος τους 
στόχος είναι η στήριξη των αδύ-
ναμων και των ανήμπορων. Ένα 
μαγικό χέρι θα είναι πάντα εκεί 
στην όποια δύσκολη στιγμή για 
να αποφύγεις τις κακοτοπιές, για 
να μπορέσεις να προχωρήσεις με 
μεγαλύτερη ευκολία και ας έχει 
σκοντάψει. 

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Οι φίλοι θα παίξουν 
καθοριστικό ρόλο, 

καθώς αποτελούν μοναδικό στή-
ριγμα για σένα και για τα σχέδια 
που θέλεις να πραγματοποιήσεις 
και θα υπάρξουν πρόσωπα μέσα 
από το φιλικό σου περιβάλλον 
που θα είναι αρωγοί σε όποιο στό-
χο και αν θέσεις. Η επόμενη περί-
οδος προβλέπεται να είναι εξω-
στρεφής και κοινωνική, γι’ αυτό 
και θα είναι πολλά τα πρόσωπα 
που θα γνωρίσεις και θα θέλεις 
να συμπεριλάβεις στο φιλικό σου 
περίγυρο. Οι συλλογικές προσπά-
θειες είναι το πεδίο δράσης που 
μπορείς να δημιουργήσεις και να 
μεγαλουργήσεις.

ιχθΥες 

20/2 - 20/3
Προαγωγή ή μία νέα 
σπουδαία επαγγελ-

ματική πρόταση δεν αποκλείεται 
να υπάρξουν, καθώς είναι η περί-
οδος που η σκληρή προσπάθεια 
που καταβάλλεις και η μεθοδικό-
τητά σου γίνονται άμεσα αναγνω-
ρίσιμες από τον επαγγελματικό 
σου περίγυρο. Πιθανό είναι το 
σενάριο να αρχίσεις τη δική σου 
δουλειά, αποφασίζοντας ένα νέο 
δρόμο στην επαγγελματική σου 
πορεία ή να αναπτύξεις μία παρά-
μετρο της ήδη υπάρχουσας που 
σου κεντρίζει το ενδιαφέρον.

ϊκές για σένα ή να ασχοληθείς με 
την επικοινωνία και ό,τι έχει σχέση 
με αυτήν, δηλαδή δημόσιες σχέ-
σεις, διαδίκτυο που θα λειτουργή-
σουν ευεργετικά για την προσωπι-
κή σου εξέλιξη. Η κοινωνικότητά 
σου είναι στα ύψη, οι νέες γνωριμί-
ες θα είναι πολλές και είναι πιθα-
νόν να παίξουν καθοριστικό ρόλο 
και στην αισθηματική σου ζωή. 

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Σημαντικά μπορεί να 
είναι τα κέρδη από 

αυτή τη διέλευση, καθώς σου δί-
νει τη δυνατότητα να αυξήσεις το 
εισόδημά σου βρίσκοντας νέους 
πόρους, προωθώντας νέα σχέ-
δια, συζητώντας για μια καλύτερη 
αμοιβή στην εργασία σου. Θετική 
έκβαση μπορεί να έχουν οι συναλ-
λαγές σου για οικονομικές εκκρε-
μότητες που πιθανόν υπήρχαν και 
να βρεθούν σημαντικές λύσεις 
άκρως ευνοϊκές για σένα. 

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12 
Οι νέες γνωριμίες 

που έρχονται σηματο-
δοτούν τις ευκαιρίες που θα σου 
δοθούν και καλά θα κάνεις να μην 
τις χάσεις και να τις αρπάξεις, για-
τί δεν είναι αυτονόητο ότι θα επα-
ναληφθούν. Ήρθε η ώρα να κάνει 
σημαντικά βήματα προς το μέλ-
λον, να ανοίξεις τα φτερά σου, να 
κάνεις σημαντικές επιλογές που 

πρόγραμμά σου, κάτι που μπορεί 
να σε απαλλάξει από το άγχος και 
την γκρίνια.

Λεων
23/7 - 23/8
Η αυτοπεποίθη-

σή σου ανεβαίνει και αυτό γίνεται 
άμεσα αντιληπτό στους γύρω σου, 
καθώς δεν αφήνεις την ευκαιρία 
για ερωτικό παιχνίδι, για επιβεβαί-
ωση, για έντονο πάθος. Αυτό που 
επίσης δεν χορταίνεις είναι να 
απολαμβάνεις την κάθε στιγμή, γι’ 
αυτό η διασκέδαση παίζει καθορι-
στικό ρόλο για εσένα.

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Προβλήματα που 

μπορεί να υπήρχαν φαίνεται τώρα 
ότι μπορούν να ξεπεραστούν με 
μεγαλύτερη ευκολία και να επικρα-
τήσει ένα ευχάριστο κλίμα σε οι-
κογενειακό επίπεδο που σου δημι-
ουργεί ηρεμία και αυτοπεποίθηση. 
Σημαντικές μπορεί να είναι οι εξε-
λίξεις σε ό,τι αφορά την ακίνητη 
περιουσία σου, καθώς μπορείς να 
κάνεις αγοραπωλησίες ή άλλες 
συναλλαγές άκρως ευνοϊκές για 
εσένα. 

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Επαγγελματικοί 
δρόμοι ανοίγουν 

και είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν 
συμφωνίες εμπορικές άκρως ευνο-

κριός 

21/3 - 20/4
Τον μήνα Δεκέμβριο 

είναι ξεκάθαρο ότι θα νιώθεις τις 
πόρτες ανοιχτές για όποια σου 
προσπάθεια ανοίγοντας τους 
ορίζοντές σου και ερχόμενος σε 
επαφή με πρόσωπα διαφορετικής 
κουλτούρας, αντίληψης, πολιτι-
σμού. Ο έρωτας θα παίξει καθο-
ριστικό ρόλο, καθώς είναι πιθανές 
οι νέες γνωριμίες με πρόσωπα που 
θα απογειώσουν την αισιοδοξία, 
τη χαρά, την αίσθηση ότι ο έρωτας 
είναι περιπέτεια.

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5

Έχεις τη δυνατότητα 
να εκμεταλλευτείς 

την όποια ευκαιρία έρθει στο δρό-
μο σου, καθώς η διαίσθησή σου 
είναι μοναδική και θα σε καθοδη-
γήσει στη θετικότερη για σένα επι-
λογή. Παράλληλα, είναι μοναδική 
ευκαιρία για μία εσωτερική μετα-
μόρφωση, αφού μπορείς να έρ-
θεις αντιμέτωπος με φόβους και 
απωθημένα που έχεις, να τα δεις 
κατάματα, να ξεπεράσεις ό,τι λει-
τουργεί επιβαρυντικά για εσένα.

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Έχεις την ευκαιρία να 
εξελίξεις σημαντικά 

τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις σου, 
αλλά και να βάλεις στη ζωή σου 
νέα πρόσωπα που θα είναι καθο-
ριστικά, είτε σε προσωπικό είτε σε 
επαγγελματικό επίπεδο. Επισημο-
ποίηση ή συμβίωση της ήδη υπάρ-
χουσας σχέσης σου είναι πολύ πι-
θανή, που θα σε οδηγήσει σε επό-
μενο στάδιο στη ζωή σου.  

κΑρκινός 

22/6 - 22/7
Νέες επαγγελ-

ματικές προτάσεις είναι πολύ πι-
θανές, γι' αυτό καλά θα κάνεις να 
εξετάσεις τι μπορεί να σου προ-
σφέρει η κάθε μία. Σε περίπτωση 
δυσκολιών στη δουλειά σου να 
είσαι βέβαιος ότι θα νιώσεις προ-
στατευμένος από τις αναταράξεις. 
Η καθημερινότητα με μαγικό τρό-
πο ομορφαίνει και βρίσκεις διε-
ξόδους, παρόλο το φορτωμένο 

ZωδιΑ

 ΚΙΜ ΜΠΕΪΣΙΝΓΚΕΡ 8/12/1953
Η Κιμ Μπέισινγκερ είναι Αμερικανίδα ηθοποιός βρα-
βευμένη με Όσκαρ. Αρχικά έλαβε μέρος στο επιτυ-
χημένο σίριαλ της τηλεόρασης «Charlie's Angels» 
και ακολούθως υποδύθηκε μια πόρνη στην τηλε-
οπτική μεταφορά της ταινίας «Όσο υπάρχουν άν-
θρωποι». Ιδιαίτερα όμως γνωστή έγινε παίζοντας 
στο πλευρό του Σον Κόνερι το 1983 στο «Ποτέ μην 
ξαναπείς ποτέ». Έχει λάβει μέρος σε πολλές ται-
νίες, ενώ η καριέρα και οι αποδοχές της εκτοξεύ-
θηκαν στα ύψη, καθώς το 2000 έφτασε να λάβει 
$5 εκατομμύρια για τη συμμετοχή της στην ταινία 
«Ονειρεύτηκα την Αφρική». Τρία χρόνια πριν είχε τι-
μηθεί με Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία 
της στο «Λος Άντζελες, εμπιστευτικό». Οι πλούσιες 
απολαβές της τής επέτρεψαν, να αγοράσει μια ολό-
κληρη πόλη, το Braselton, της πολιτείας που γεννήθη-
κε, καταβάλλοντας το ποσό των $20 εκατομμυρίων. 
Ωστόσο, στη συνέχεια αναγκάσθηκε να το πουλήσει.

EP
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θειες είναι το πεδίο δράσης που 
μπορείς να δημιουργήσεις και να 
μεγαλουργήσεις.

ματική πρόταση δεν αποκλείεται 
να υπάρξουν, καθώς είναι η περί
οδος που η σκληρή προσπάθεια 
που καταβάλλεις και η μεθοδικό
τητά σου γίνονται άμεσα αναγνω
ρίσιμες από τον επαγγελματικό 
σου περίγυρο. Πιθανό είναι το 
σενάριο να αρχίσεις τη δική σου 
δουλειά, αποφασίζοντας ένα νέο 
δρόμο στην επαγγελματική σου 
πορεία ή να αναπτύξεις μία παρά
μετρο της ήδη υπάρχουσας που 
σου κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Η Κιμ Μπέισινγκερ είναι Αμερικανίδα ηθοποιός βρα-
βευμένη με Όσκαρ. Αρχικά έλαβε μέρος στο επιτυ-
χημένο σίριαλ της τηλεόρασης «Charlie's Angels» 
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μηθεί με Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία 
της στο «Λος Άντζελες, εμπιστευτικό». Οι πλούσιες 
απολαβές της τής επέτρεψαν, να αγοράσει μια ολό-
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ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ - ΦΟΥΡΕΪΡΑ - ΦΟΙΒΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΑΝ 
ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, Η ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Η ΕΛΕΝΗ 

ΦΟΥΡΕΪΡΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΙΒΟΣ ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΑΝ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΑΝ
ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΓΥΡΟ

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ο Κωνστα-
ντίνος Αργυρός συνεχίζει να παρουσιάζει 
στη σκηνή του Fantasia μια πρωτοποριακή 

εμπειρία διασκέδασης. Αυτό δεν μπορούσε να πε-
ράσει απαρατήρητο από τους καλούς του φίλους 
και συναδέλφους Νατάσα Θεοδωρίδου, Ελένη 
Φουρέιρα και Φοίβο, οι οποίοι βρέθηκαν στο νυ-
χτερινό κέντρο και απόλαυσαν το πρόγραμμα του 
Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο πετυχημένος ερμηνευ-
τής ως άψογος οικοδεσπότης άφησε για λίγο τη  
σκηνή και έδωσε το μικρόφωνο στην Ελένη Φου-

ρέιρα, που ξεσήκωσε τους παρευρισκομένους 
στους ρυθμούς του «Loquita», ενώ αμέσως μετά η 
Νατάσα Θεοδωρίδου τραγούδησε την «Κόκκινη 
Γραμμή» αλλά και τη νέα της επιτυχία «Χαρτοπόλε-
μος». Το «παρών» του στο Fantasia έδωσε όμως 
σε μιαν από τις σπάνιες εξόδους του κι ο Φοίβος, 
ο οποίος μάλιστα επισκέφθηκε τον Κωνσταντίνο 
Αργυρό στο καμαρίνι του για να τον συγχαρεί. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι δίπλα στον Κωνσταντίνο 
Αργυρό είναι ο ταλαντούχος Σταν Αντιπαριώτης, 
καθώς και η συμπατριώτισσά μας Ήβη Αδάμου. 

Την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης έρχεται 
να συμπληρώσουν η Animado, η Konnie Metaxa, 
η Ξένια Ντάνια, οι Mc Mario & Tony. Πρόσφατα 
ο Κωνσταντίνος Αργυρός κυκλοφόρησε τον νέο 
του δίσκο με την ονομασία «Το κάτι παραπάνω», 
σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Στο νέο του άλ-
μπουμ περιλαμβάνονται δεκατέσσερα τραγούδια 
του σήμερα και το track list αποδεικνύεται πλούσιο 
και γεμάτο επιτυχίες.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
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