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OΛΙΒΙΑ ΝΙΟΥΤΟΝ  ΤΖΟΝ

BIG
PICTURE

Εκτός από την Ολίβια 
Νιούτον-Τζον, ο ντάμερ 
των Queen, Ρότζερ Τέ-

ιλορ και οι βραβευμένοι με 
Όσκαρ Σαμ Μέντες και Στιβ 
ΜακΚουίν τιμήθηκαν από τη 
Βασίλισσα Ελισάβετ την Πρω-
τοχρονιά. Ο σερ Έλτον Τζον, 
ο οποίος έχει τιμηθεί από τη 
Βασίλισσα Ελισάβετ το 1998, 
ανέβηκε στο ανώτατο επίπε-
δου του τιμητικού βρετανικού 
συστήματος, το Companion of 
Honor, τιμή την οποία μόνο 65 
άνθρωποι έχουν αποκτήσει, 
σύμφωνα με το CNN. «Νιώθω 
ταπεινοφροσύνη και τιμή που 
βρίσκομαι ανάμεσα σε μια 
τόσο αξιέπαινη ομάδα για να 
παραλάβω το Companion of 
Honor», δήλωσε ο Έλτον Τζον. 

«Το 2019 έχει αποδειχθεί ότι 
είναι ένα υπέροχο έτος για 
μένα και νιώθω εξαιρετικά ευ-
λογημένος», πρόσθεσε. Η 
βρετανικής καταγωγής Νιού-
τον-Τζον, που έλαβε το αξίωμα 
του Τάγματος της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας το 1979, έλα-
βε τον τίτλο της Κυρίας για τις 
«υπηρεσίες της στη φιλανθρω-
πία, την έρευνα για τον καρκί-
νο και την ψυχαγωγία». «Είμαι 
εξαιρετικά συγκινημένη, νιώθω 
τιμή και ευγνωμοσύνη που θα 
συμπεριληφθώ σε μία τόσο 
αξιόλογη ομάδα γυναικών που 
έλαβαν αυτό το βραβείο πριν 
από μένα», δήλωσε η Νιούτον-
Τζον.  ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΚΥΠΕ

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Η ΟΛΙΒΙΑ ΝΙΟΥΤΟΝ-ΤΖΟΝ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 1.100 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Η Ολίβια-Νιούτον Τζον τιμήθηκε για τις υπηρεσίες της στη 
φιλανθρωπία, την έρευνα για τον καρκίνο και την ψυχαγωγία.

 «Το 2019 έχει αποδειχθεί ότι 
είναι ένα υπέροχο έτος για 
μένα και νιώθω εξαιρετικά 
ευλογημένος», δήλωσε ο 

Έλτον Τζον.
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KΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ… 2020
Μια νέα χρονιά υποδεχτήκαμε πριν 
λίγες ημέρες και αυτό μας γεμίζει 
σαφώς με χαρά και αισιοδοξία. Όπως 
όλοι έτσι κι εγώ έχω βάλει νέους 
στόχους και ευελπιστώ να καταφέρω 
να τους υλοποιήσω. Το γνωμικό «τα 
πάντα ρει» εξακολουθεί να με ακο-
λουθεί στην καθημερινότητά μου και 
να με βοηθά να μην τα βάζω κάτω όταν τα πράγματα 
ενδεχομένως κάποια στιγμή δεν πάνε όπως θα ήθελα. 
Με χαμόγελο και πίστη λοιπόν προχωράμε και ονει-
ρευόμαστε για αυτά που θα έρθουν. Κρατάμε τις καλές 
αναμνήσεις της προηγούμενης χρονιάς, δεν «κολλάμε» 
σε πράγματα και καταστάσεις και προσπαθούμε να 
αλλάξουμε αυτά που μας ενοχλούν. Κρατάμε άτομα 
που μας αγαπούν και μας εκτιμούν και διώχνουμε από 
δίπλα μας άτομα που ο ψυχικός τους κόσμος μπορεί 
να μας προκαλέσει σύγχυση. Καλή χρονιά να έχουμε 
όλοι μας, με υγεία, χαρά και πολύ χαμόγελο…

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  KaθΕ ΕβδΟμΑδΑ
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Η εντυπωσιακή Ντέιζι Ρίντλεϊ με τον 
συμπρωταγωνιστή της Τζον Μπογιέγκα.

Ο Άντονι Ντάνιελ

«STAR WARS»

ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΗΤΑΝ Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΙΚΟΥΕΛ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ, 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «SKYWALKER, Η ΑΝΟΔΟΣ»

ΛΑΜΠΕΡΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
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Ο Άντονι Ντάνιελ Ο Ρίτσαρντ Ε. Κλαντ

Η υπέροχη Κέρι Ράσελ Η Ναόμι Άκι



8

Ο Άνταμ Ντράιβερ με τη σύζυγό του Τζοάννα

Ο Μαρκ Χάμιλ με τη σύζυγό του, Μαριλού

ζουν τον μεγάλο τους εχθρό εκ 
νέου, ενώ έχουν να μαχηθούν και 
εσωτερικά με το παρελθόν τους. 
Την ίδια ώρα, μια αρχαία διαμάχη 
ανάμεσα στους Jedi και τους Sith 
πλησιάζει στο ζενίθ της. Όλα τε-
λειώνουν οριστικά εδώ. Στην ταινία 
πρωταγωνιστούν οι Ντέιζι Ρίντλεϊ, 
Τζον Μπογιέγκα, Άνταμ Ντράιβερ, 
Όσκαρ Άιζακ, Λουπίτα Νιόνγκ' O, 
Μπίλι Λουρντ, Ναόμι Άκι, Ρίτσαρντ 

Ε. Κλαντ, Κέρι Ράσελ, Μαρκ Χάμιλ, 
Άντονι Ντάνιελ, ενώ η αείμνηστη 
Κάρι Φίσερ θα εμφανιστεί από 
αχρησιμοποίητο υλικό του «Star 
Wars: The Force Awakens». Η ται-
νία έχει κάνει ήδη πρεμιέρα και 
στις κινηματογραφικές αίθουσες 
της Κύπρου. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Ο Άντονι Ντάνιελ
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ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΕΓΡΑΨΑΝ ΜΕ ΤΟΝ 
ΓΑΜΟ ΤΟΥΣ Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΟΣφΑΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΠΙΕΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ- ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΤΖΙΑ 

ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΟ 
ΓΑΜΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
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Ηταν αναμφισβήτητα ο πιο πολυσυζη-
τημένος γάμος της χρονιάς. Τα πά-
ντα ήταν έτοιμα από μέρες πριν και 

το ζευγάρι πέρασε όπως ονειρεύτηκε την πιο 
ξεχωριστή στιγμή της ζωής του. Το προηγού-
μενο βράδυ του γάμου τους έκαναν ένα ξέ-
φρενο pre-wedding party με τα αγαπημένα 
τους πρόσωπα, κάποια από τα οποία ταξίδε-
ψαν από το εξωτερικό για να είναι εκεί μαζί 
τους σε αυτή τη σημαντική στιγμή για εκεί-
νους. Ο Πιέρος και η Μαρία επέλεξαν ένα 
matchy-matchy denim jacket, όπου στο πίσω 
μέρος του αναγραφόταν «Η σύζυγός μου» 
στου Πιέρου και «Ο σύζυγός μου» στης Μα-
ρίας. Η διασκέδαση κράτησε μέχρι τις πρώ-
τες πρωινές ώρες. 

Ο ποδοσφαιριστής μόλις έφτασε 
στην εκκλησία και παραλαμβάνει την 
ανθοδέσμη από τον πατέρα του.

Βιολιά και λαούτα 
συνόδευσαν τη νύφη 
στην εκκλησία.

Πέντε φίλες της Μαρίας Κορτζιά ήταν παράνυμφες. 
Αυτές ήταν οι Δάφνη Βαρνάβα, Δορίτα Χριστοφή, Έλενα 
Χρυσοστόμου, Άντρεα Πάρη και Σοφία Χριστοδούλου. 
Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Μάριος Νικολάου και 
η Κωνσταντίνα Χρυσάνθου.
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Η επόμενη μέρα βρήκε με απόλυτο ενθουσι-
ασμό το ζευγάρι. Ο Πιέρος μετά το μεγάλο 
πάρτι που στήθηκε στα «αλλάματά» του πήγε 
στην εκκλησία του Αγίου Ιγνατίου στη Λεμε-
σό φορώντας ένα Dolce & Gabbana κου-
στούμι περιμένοντας τη γυναίκα της ζωής 
του, η οποία έφτασε με ελάχιστη καθυστέ-
ρηση και ήταν πιο λαμπερή από ποτέ. Με 
το που κατέβηκε από το αυτοκίνητο όλα τα 
βλέμματα στράφηκαν επάνω της. Η Μα-
ρία επέλεξε μια νυφική δημιουργία του Αν-
δρέα Ζαννετίδη από δαντέλα, με διαφάνεια 
στην πλάτη και στο μπούστο, στολισμένο 
με κρόσσια στα μανίκια και κεντημένα λου-
λούδια, ενώ το look της ολοκλήρωσε με 
ένα μακρύ πέπλο στα μαλλιά. Οι φωτογρά-
φοι δεν σταμάτησαν στιγμή να την απαθα-
νατίζουν. Αφού συνάντησε στο εσωτερικό 
της εκκλησίας τον αγαπημένο της Πιέρο, 
ανταλλάζοντας ένα τρυφερό φιλί στα χεί-
λη προχώρησαν για το μυστήριο που θα 
ένωνε τις ζωές τους για πάντα. Κουμπάροι 
τους ήταν ο Μάριος Νικολάου και η Κων-
σταντίνα Χρυσάνθου, ενώ πέντε φίλες του 
μοντέλου ήταν παράνυμφες. Αυτές ήταν οι 
Δάφνη Βαρνάβα, Δορίτα Χριστοφή, Έλε-
να Χρυσοστόμου, Άντρεα Πάρη και Σοφία 
Χριστοδούλου. Η έξοδός τους από την εκ-
κλησία ήταν πανηγυρική, με ρύζι και κομ-
φετί, και αμέσως με αυτοκίνητο αντίκα ξεκί-
νησαν στο ξενοδοχείο Parklane, όπου θα 
γινόταν η δεξίωση και το δείπνο. Η Μαρία 
στη δεξίωση φόρεσε το δεύτερο νυφικό 
της, σε πιο ρομαντικό ύφος αυτή τη φορά, 
ένα μπουστάκι στολισμένο με κρύσταλλα, 

Το τρυφερό φιλί του 
ζευγαριού. 

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου 
και ο Νεκτάριος 
Αλεξάνδρου

Οι γονείς του μοντέλου, Γιώργος και Χαρούλα 
Κορτζιά, και ο αδερφός της Παναγιώτης

Η Γλυκερία Γιάκουμου

Η Χαρούλα Αλέξη
Ο Ρόης Ηρόδoτου, που επιμελήθηκε 
τον γάμο του ζευγαριού, με τον 
Νικόλα Ιωαννίδη.

Οι γονείς του ποδοσφαιριστή, 
Σοφοκλής και Γεωργία Σωτηρίου
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Η Χριστιάνα Αντωνίου 
και η Σοφία Βουργίδου

Ο Κάρλος Ζέκα και η 
Ντέπορα Καρντόσο Η Κλέλια Γιασεμίδου

Ο σχεδιαστής Ανδρέας Ζαννετίδης 
με τη Θέλξια- Βαλέρια και Ανδρεάνα 
Φραγκούδη

Η Μαρία Κορτζιά, όπως είθισται, ρίχνει την 
ανθοδέσμη στις υποψήφιες νύφες.

Ο Στάθης Αλωνεύτης με το 
νιόπαντρο ζευγάρι
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puffy sleeves και μία μακριά φούστα με βο-
λάν. Το look της ολοκλήρωσε με headpiece 
της Tonia K. Σύσσωμη η κυπριακή σόουμπιζ 
έδωσε το «παρών» της για να ευχηθεί από 
κοντά στο διάσημο ζευγάρι. Με το τραγού-
δι «Stand By Me Now» έκαναν είσοδο στο 
γαμήλιο πάρτι, με τον κόσμο να τους αποθε-
ώνει και με τη δεκαώροφη τούρτα τους να 
γίνεται αμέσως το gossip της βραδιάς. Το 
ζευγάρι μετά το κόψιμο της τούρτας περίμενε 
μια ευχάριστη έκπληξη. Στο video wall προ-
βλήθηκε ένα βιντεάκι με φωτογραφίες τους 
και ευχές από τα αγαπημένα τους πρόσωπα 
και ακολούθως άρχισε το δείπνο. Την έναρ-
ξη του γαμήλιου πάρτι έδωσε λίγο αργότε-
ρα το same day video από όλα όσα έζησαν 
τις τελευταίες ώρες, με το ζευγάρι να το πα-
ρακολουθεί συγκινημένο και αγκαλιασμένο. 
Ο γαμήλιος χορός με το κομμάτι «Υou do 
something to me» ήταν η στιγμή τους και τον 
απόλαυσαν σε κάθε του δευτερόλεπτο. Στη 
συνέχεια, η Μαρία αφαίρεσε τη μακριά φού-
στα και φόρεσε μία μίνι φούστα στολισμένη 
με φτερά, η οποία έφερε και πάλι την υπο-
γραφή του Ανδρέα Ζαννετίδη, χαρίζοντας 
στον άντρα της ζωής της, αλλά και στους 
καλεσμένους της, ένα εντυπωσιακό χορευ-
τικό και αποθεώθηκε από όλους. Τη σκυτά-
λη πήρε ο Έλληνας τραγουδιστής Νίκος 
Απέργης, όπου διασκέδασε τους καλεσμέ-
νους του ζευγαριού, με τον Πιέρο προς το 
τέλος της βραδιάς να ανεβαίνει στη σκηνή 
και να τραγουδάει στη Μαρία του τη μεγάλη 
επιτυχία του Νίκου Βέρτη «Θέλω να με νιώ-
σεις». Oι καλεσμένοι πήραν για μπομπονιέ-
ρα ένα διακοσμητικό σε σχήμα καρδιάς.ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο Χρύσανθος 
Τζιαπούρας Ο Τάσος Ευαγγέλου

Ο Νότης Παναγιώτου και ο 
Ορέστης Κουτσοκούμνης

Ο Νικόλας Ιωάννου και η 
Χριστίνα Ευσταθίου

Ο Παναγιώτης Κορτζιάς 
και η Ιωάννα Χαρίτου

Ο Νικόλας 
Εγγλέζου

Ο γαμήλιος χορός με το κομμάτι 
«Υou do something to me» ήταν η 
στιγμή τους και τον απόλαυσαν σε 
κάθε του δευτερόλεπτο.
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Το νιόπαντρο ζευγάρι μόλις 
έφτασε στη γαμήλια δεξίωση

Η δεκαώροφη γαμήλια τούρτα 
του ζευγαριού που μαγνήτισε 
όλα τα βλέμματα.
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Ο πρώην ποδοσφαιριστής, που 
δοξάστηκε με τη φανέλα του 
ΑΠΟΕΛ, και νυν προπονητής 

Δημήτρης Δασκαλάκης ντύθηκε γα-
μπρός πλάι στην αγαπημένη του Μα-
ριλένα Αθανασίου. Το μυστήριο πραγ-
ματοποιήθηκε στον Iερό Nαό του Αρ-
χαγγέλου Μιχαήλ στον Αρχάγγελο με 
κουμπάρους τον Αντρέα Κλαρκ και την 
Άντζελα Σάββα. Την ίδια μέρα βάφτι-
σαν και τον πανέμορφο γιο τους, που 
πήρε το όνομα Μάνος, ο οποίος ήρθε 
στον κόσμο στις 15 Μαΐου του 2019, 
με νονούς τους κουμπάρους του ζευγα-
ριού. Όλα έγιναν σε κλειστό οικογενεια-
κό κύκλο και στη συνέχεια ακολούθησε 
γαμήλιο πάρτι στο εστιατόριο Προσή-
λιο, όπου το ζευγάρι έκανε μια φαντα-
σμαγορική είσοδο με την τεράστια επι-
τυχία της Mariah Carey “Αll I want for 
Christmas”. Στη συνέχεια, πιο ερωτευμέ-
νοι από ποτέ, αφού σφράγισαν τον έρω-
τα τους, που μετράει δυόμισι χρόνια, χό-
ρεψαν το κομμάτι «You are the reason». 
Το περιοδικό ΟΚ! βρέθηκε εκεί και κατέ-
γραψε τις όμορφες στιγμές. ok!   

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: 
ANgelA StAvrINou / HourglASS

 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟΜΙΣI ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΣΗΣ, ΑΝΕΒΗΚΑΝ 
ΤΑ ΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΖΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ - ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑφΤΙΣΗ ΜΑΖΙ!

To ζευγάρι έλαμπε από 
ευτυχία έχοντας στην 
αγκαλιά του τον 7 μηνών 
γιο του.

Όλα έγιναν σε κλειστό 
οικογενειακό κύκλο και 
στη συνέχεια ακολούθησε 
γαμήλιο πάρτι.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό 
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αρχάγγελο με 
κουμπάρους τον Αντρέα Κλαρκ και την Άντζελα 
Σάββα.
 
 

Την ίδια μέρα του γάμου 
τους βάφτισαν και τον 
πανέμορφο γιο τους, που 
πήρε το όνομα Μάνος, ο 
οποίος ήρθε στον κόσμο 
στις 15 Μαΐου του 2019.
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H διάθεσή τους ήταν ανε-
βασμένη στα ύψη με το 
που τους ανακοινώθηκε 

ο χώρος της φωτογράφισης, που 
δεν ήταν άλλος από την έκθεση 
3D Ιllutions Exhibition, η οποία εί-
ναι αποκλειστικός χορηγός του 
Ράδιο Πρώτο. Φθάνοντας εκεί 
άρχισαν να ποζάρουν στα φωτο-
γραφικά κάδρα ψευδαισθήσεων 
με τις φωτογραφίες τους να είναι 
μοναδικές. «Έχουμε καταφέρει να 
είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Αυ-
τός είναι και ο λόγος της μεγάλης 
επιτυχίας μας», ομολογούν όλοι. 
Ο διευθυντής του Ράδιο Πρώτο, 
Ζαχαρίας Φιλιππίδης, αποκάλυ-
ψε στο ΟΚ! πως τη νέα χρονιά 
θα δούμε ένα ολοκαίνουργιο Ρά-
διο Πρώτο: «Από την 1η Ιανουα-

ρίου εισέρχεται στα 30χρονα και 
είναι μια πολύ σημαντική χρονιά 
για εμάς με σειρά σημαντικών και 
μεγάλων εκδηλώσεων και αποκο-
ρύφωμα ένα μεγάλο γεγονός τον 
Σεπτέμβριο του 2020 που θα συ-
ζητηθεί σε όλη την Κύπρο. Επίσης 
θα προετοιμαστούμε για τη μετά-
βασή μας στις επόμενες τρεις δε-
καετίες με τεράστιες και ισχυρές 
αλλαγές». Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες μας, για όλη τη χρονιά η κα-
μπάνια θα κινηθεί γύρω από τον 
αριθμό 30, που είναι και τα χρό-
νια του μεγαλύτερου σταθμού της 
Κύπρου. ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

 

ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΑΦΘΟΝΟΥ ΓΕΛΙΟΥ ΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ 

«ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ» ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Ο Ζαχαρίας Φιλιππίδης ψάχνει τα πόδια του 
Γιώργου Καραμπατάκη.

Η Μαρία Κάνθερ, ο Δημήτρης Καλλέργης, η Αναστασία Δρακά, ο Ανδρέας 
Δημητρόπουλος,ο Γιώργος Καραπατάκης, ο Θανάσης Δρακόπουλος, η Άντρη 
Βωνιάτη, η Κριστιάνα Γεωργίου και ο Ζαχαρίας Φιλιππίδης.

Η Φαίδρα Σαρικάκη, η Άντρη Βωνιάτη και
ο Γιώργος Καραμπατάκης σε ανάποδες στιγμές.
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Ο Θανάσης Δρακόπουλος με την Άντρη 
Βωνιάτη, προσπαθούν να επιβιώσουν από την 

τρικυμία της Μαρίας Κάνθερ.

Ο μικροσκοπικός Ζαχαρίας Φιλιππίδης 
με τη μικρή Θέσια, κόρη του Ανδρέα 
Δημητρόπουλου, να τον τρολάρει.

Η Φαίδρα Σαρικάκη, η Άντρη Βωνιάτη και
ο Γιώργος Καραμπατάκης σε ανάποδες στιγμές.
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Ο Ανδρέας Δημητρόπουλος λατρεύει 
πάντα να γίνεται μικρό παιδί.

Ο Νίντζα έφερε... τα πάνω κάτω. 

Η τρομαγμένη Κριστιάνα Γεωργίου.

Ο Θανάσης Δρακόπουλος
δεν «βλέπει» την ώρα

Η Αναστασία Δρακά και ο Δημήτρης 
Καλλέργης έχουν... άγριες διαθέσεις.
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Ο Γιώργος Καραμπατάκης 
απολαμβάνει το γάργαρο νερό.

Ο Νίντζα έφερε... τα πάνω κάτω. 

Η τρομαγμένη Κριστιάνα Γεωργίου.

Η Αναστασία Δρακά και ο Δημήτρης 
Καλλέργης έχουν... άγριες διαθέσεις.

Προβληματισμένη η Μαρία Κάνθερ μέσα στον κρατήρα του 
ηφαιστείου.

Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Ράδιο Πρώτο μαζί με την ομάδα marketing και την Βοηθό Διευθύνουσα Σύμβουλο του Ομίλου ΔΙΑΣ και 
τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ, Μαρία Κυριάκου, αμέσως μετά τις περιπέτειές τους.
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ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
ΟΣΚΑΡ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2020, ΕΝΩ ΤΑ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΗΜΕΡΑ. ΠΟΙΟΙ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 

ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΠΟΥ «ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ» 
ΤΙΣ ΛΑΜΠΕΡΕΣ ΑΠΟΝΟΜΕΣ 

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΑ;

ΟΣΚΑΡ

ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ 
ΤΗΣ… ΚΟΡΥΦΗΣ

Από το 1929 μέχρι σήμερα τα Βραβεία της Ακαδη-
μίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, πιο 
γνωστά ως Όσκαρ, απονέμονται κάθε χρόνο στο 

Λος Άντζελες, ως αναγνώριση της παγκόσμιας κινηματο-
γραφικής παραγωγής. Η κατάκτηση των Όσκαρ θεωρείται 
κατάκτηση κορυφής και αρκετοί είναι οι ηθοποιοί στο πέ-
ρασμα του χρόνου που απέσπασαν τις περισσότερες υπο-
ψηφιότητες και βραβεία. Κορυφαία σταρ μέχρι σήμερα, 
που απέσπασε τα περισσότερα αγαλματίδια, είναι η Μέ-
ριλ Στριπ, η οποία αποτελεί κατηγορία από μόνη της. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ, ΕΡΑ

1. ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ
Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΤΑΡ
Η Μέριλ Στριπ ήρθε με τον αέρα της πρωταγωνίστρι-
ας ήδη από την ταινία «Ο Ελαφοκυνηγός» (The Deer 
Hunter, 1978) και μετά με το «Κράμερ εναντίον Κρά-
μερ» (Kramer vs. Kramer, 1979). Για την πρώτη ται-
νία έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ, 
ενώ για τη δεύτερη κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ. 
Το 1982 κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ για την ερ-
μηνεία της στην ταινία «Η Εκλογή της Σόφι» 
(Sophie’s Choice). Το 2012 κέρδισε το τρίτο της 
Όσκαρ για την ταινία «Η Σιδηρά Κυρία» (The 
Iron Lady). Η Στριπ έχει λάβει συνολικά 21 υπο-
ψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας τρία, και 
33 υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, κερδί-
ζοντας οκτώ. Κατέχει ρεκόρ υποψηφιοτήτων 
στις Χρυσές Σφαίρες, καθώς προτείνεται 
φέτος για βράβευση για 34η φορά. Φέτος, 
η πολυβραβευμένη ηθοποιός είναι υποψή-
φια για τη συμμετοχή της στη σειρά του 
HBO, «Big Little Lies». H 70χρονη Μέ-
ριλ Στριπ μπήκε στο καστ του «Big Little 
Lies» στη δεύτερη σεζόν, όπου παίζει 
την πεθερά της Νικόλ Κίντμαν.
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4. ΚΕΪΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ
ΤΟ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ
Η Αυστραλή Κέιτ Μπλάνσετ έχει δύο βραβεία Όσκαρ, ένα Α' Γυναικεί-
ου Ρόλου για την ταινία του 2013 «Θλιμμένη Τζάσμιν» (Blue Jasmine) 
και ένα Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία του 2004 «Ιπτάμενος Κροί-
σος» (The Aviator). Η Μπλάνσετ έχει επίσης τιμηθεί με τρεις Χρυσές 
Σφαίρες, τρία Βραβεία BAFTA και δύο Βραβεία Σωματείου Αμερικανών 
Ηθοποιών. Συνέχισε με πολλούς διαφορετικούς ρόλους που της έχουν 
δώσει τον χαρακτηρισμό χαμαιλέων. Ο ρόλος της στην ταινία του Γού-
ντι Άλεν «Θλιμμένη Τζάσμιν», όπου ερμήνευσε μια μοντέρνα εκδοχή 
της πολυπαθούς ηρωίδας του Τένεσι Ουίλιαμς Μπλανς Ντιμπουά κα-
τακτώντας το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. 

2. ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΝΙΡΟ
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ
Ο Ρόμπερτ Μάριο Ντε Νίρο θεωρείται δικαίως ως ένας από τους 
καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, για ορισμένους και ο πιο 
σημαντικός εν ζωή. Το 1963 ήρθε ο πρώτος μεγάλος ρόλος του, 
όταν εμφανίστηκε στην ταινία «Τόπο στα Νιάτα» (The Wedding 
Party) του Μπράιαν Ντε Πάλμα, που ήταν και η αρχή μιας πολύ-
χρονης συνεργασίας με τον σκηνοθέτη.

3. ΤΟΜ ΧΑΝΚΣ
ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΗΡΕ 
ΤΟ ΟΣΚΑΡ Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ
Ο Τομ Χανκς, που έγινε ευρύτερα γνωστός με την ταινία «Μπιγκ» το 
1988, κατέχει το εξής ρεκόρ: Έχει κερδίσει δύο συνεχόμενες χρο-
νιές Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, το 1993 και το 1994, για τις ερ-
μηνείες του στις ταινίες «Φιλαδέλφεια» και «Φόρεστ Γκαμπ». Έχει 
πρωταγωνιστήσει σε πολλές καλλιτεχνικές και εισπρακτικές επιτυχί-
ες. Οι συνολικές εισπράξεις των ταινιών του στο αμερικανικό box 
office ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. To 2000 κέρδισε 
Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Όσκαρ στην ταινία «Ο Ναυ-
αγός» (Cast Away) σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ζεμέκις. Την επόμενη 
χρονιά συμμετείχε στη σκηνοθεσία και στην παραγωγή της βραβευ-
μένης με Χρυσή Σφαίρα μίνι σειράς «Στην Πρώτη Γραμμή». Στην ηλι-
κία των 45 ετών ο Χανκς έγινε ο νεότερος κάτοχος του βραβείου 
για τη Συνολική Προσφορά του στον Κινηματογράφο από το Αμε-
ρικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Ο Χανκς για την ερμηνεία του 
στο Captain Phillips, έλαβε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα και 
Screen Actors Guild Awards Α' Ανδρικού Ρόλου.

5. ΚΕΒΙΝ ΣΠΕΪΣΙ
ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΥΟ ΟΣΚΑΡ
Ο Κέβιν Σπέισι είναι πολυσυζητημένος -με τον κακό τρόπο τον 
τελευταίο καιρό- ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και πα-
ραγωγός. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, η δουλειά του 
στον κινηματογράφο αναγνωρίστηκε με αποκορύφωμα το Όσκαρ 
Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του Μπράιαν Σίνγκερ, «Συνήθεις 
Ύποπτοι», το 1995. Το 1999 ακολούθησε και δεύτερο Όσκαρ, 
Α' Ανδρικού Ρόλου, για την ερμηνεία του στην ταινία του Σαμ Μέ-
ντες, «American Beauty».
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7. ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΤΕΪΛΟΡ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΑΡ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ
Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί θαύμα το 
1943 με την ταινία «Σιωπηλός κατήγορος» και εξελίχθηκε στη μεγα-
λύτερη σταρ του αμερικανικού κινηματογράφου. Είχε προταθεί για 
βραβείο Όσκαρ 5 φορές κ Η ηθοποιός πέθανε σε ιδιωτική κλινική 
του Λος Άντζελες από καρδιακή ανεπάρκεια σε ηλικία 79 ετών. Το 
Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την έχει κατατάξει έβδομη 
στη λίστα με τις 25 μεγαλύτερες σταρ όλων των εποχών.

6. ΑΝΤΟΝΙ ΚΟΥΙΝ
Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
Ο μεξικανο-ιρλανδικής καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός Άντονι 
Κουίν εμφανίστηκε σε περισσότερες από 150 ταινίες σε διάστημα 
50 ετών και βραβεύτηκε με Όσκαρ Β′ Ανδρικού Ρόλου το 1952 
στην ταινία «Βίβα Ζαπάτα» (Viva Zapata!) ως συμπρωταγωνιστής του 
Μάρλον Μπράντο. Τέσσερα χρόνια αργότερα πήρε πάλι Όσκαρ για 
την ερμηνεία του στον ρόλο του ζωγράφου Πολ Γκογκέν στο φιλμ «Η 
ζωή ενός ανθρώπου». Ο διασημότερος ρόλος του ήταν αυτός του 
Ζορμπά, στην ομώνυμη ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη Αλέξης Ζορ-
μπάς (1964), ενώ πρωταγωνίστησε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες «Λώ-
ρενς της Αραβίας» (Lawrence Of Arabia, 1962), «Τα κανόνια του 
Ναβαρόνε» (The Guns Of Navarone, 1961) και «Λα Στράντα» (La 
Strada, 1954). 

8. ΤΖΟΝΤΙ ΦΟΣΤΕΡ
ΔΥΟ ΟΣΚΑΡ Α ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ
Ο πρώτος σημαντικός ρόλος της ήταν στην ταινία «Ο Ταξιτζής» 
(Taxi Driver) το 1976 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε, όπου υπο-
δύθηκε μια έφηβη πόρνη. Για την ερμηνεία της έλαβε υποψηφιότητα 
για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου. Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε 
στην καλτ ταινία «Το Κελάρι της Αγωνίας» (The Little Girl Who Lives 
Down the Lane).Το 1989 βραβεύτηκε με Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρό-
λου για την ερμηνεία της στην ταινία «Οι Κατηγορούμενοι »(The 
Accused), όπου υποδύθηκε μια γυναίκα που έπεσε θύμα βιασμού. 
Δύο χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε στο ψυχολογικό θρίλερ «Η 
Σιωπή των Αμνών» (The Silence of the Lambs) στον ρόλο της Κλα-
ρίς Στάρλινγκ, μιας εκπαιδευόμενης πράκτορα του FBI που βοηθά 
στη σύλληψη ενός μανιακού δολοφόνου. Η ερμηνεία της έλαβε 
εξαιρετικές κριτικές και της χάρισε το δεύτερο Όσκαρ Α' Γυναικεί-
ου Ρόλου. Έλαβε την τέταρτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ για 
την ταινία «Νελ» (Nell, 1994). Συνολικά η Φόστερ έχει βραβευτεί 
με δύο Όσκαρ, δύο Χρυσές Σφαίρες, τρία BAFTA και ένα Screen 
Actors Guild Award.

Ο Αντόνι Κουίν με τον Μίκη Θεοδωράκη
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9. ΣΠΕΝΣΕΡ ΤΡΕΪΣΙ
ΕΝΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 
ΟΣΚΑΡ Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ
Ο Σπένσερ Τρέισι είχε βραβευθεί δύο φορές με Όσκαρ. Εμφα-
νίστηκε σε 74 ταινίες από το 1930 έως και το 1967. Ο Τρέισι 
θεωρείται -50 χρόνια μετά το θάνατό του- ένας από τους καλύ-
τερους ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Το 1999 
το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου τον κατέταξε στην 
9η θέση στη λίστα με τους 25 μεγαλύτερους σταρ όλων των 
εποχών. Είχε λάβει 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ Α′ Ανδρικού 
Ρόλου. 

10. ΤΖΑΚ ΝΙΚΟΛΣΟΝ
ΤΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΣΚΑΡ ΚΑΙ 
ΕΦΤΑ ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ
Τρία βραβεία Όσκαρ από τις 12 φορές που προτάθηκε και 7 
Χρυσές Σφαίρες. Έγινε γνωστός από την ταινία «Ξένοιαστος 
Καβαλάρης» (Easy Rider, 1969). Η ερμηνεία του χαρακτήρα 
ενός μέθυσου δικηγόρου οδήγησε στην υποψηφιότητά του για 
το Βραβείο Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου. Το πρώτο του Όσκαρ 
Α' Ανδρικού Ρόλου το κέρδισε για την ερμηνεία του στην ταινία 
του Μίλος Φόρμαν «Στη Φωλιά του Κούκου» (One Flew Over 
the Cuckoo’s Nest, 1975). Για τον ρόλο του στο «Οι Κόκκινοι» 
(Reds, 1981) προτάθηκε για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, δύο 
χρόνια αργότερα κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για 
την ερμηνεία του στο «Σχέσεις Στοργής» (Terms of Endearment, 
1983), ενώ για το «Καλύτερα δε Γίνεται» (As Good As It Gets) 
του 1997 κέρδισε το τρίτο του Όσκαρ. Επίσης προτάθηκε 
για Όσκαρ για τις ταινίες «Η Τιμή των Πρίτσι» (Prizzi’s Honor, 
1985), «Ξένοι στην Ίδια Πόλη» (Ironweed, (1987), «Ζήτημα 
Τιμής» (A Few Good Men) (1992) και «Σχετικά με τον Σμιντ» 
(About Schmidt, 2002). 
 

Ο μεγαλύτερος αριθμός βραβεί-
ων που έχει αποσπάσει μία και 
μόνη ταινία είναι το 11. Το ρεκόρ 
κρατούν τρεις ταινίες:

• 1960: 32η τελετή: «Μπεν 
Χουρ» (12 υποψηφιότητες)
• 1998: 70ή τελετή: «Τιτανικός» 
(14 υποψηφιότητες)
• 2004: 76η τελετή: «Ο Άρχο-
ντας των Δακτυλιδιών: Η επιστρο-
φή του Βασιλιά» (11 υποψηφιό-
τητες)

• Η Κάθριν Χέπμπορν είναι η 
ηθοποιός που έχει συγκεντρώσει 
τον μεγαλύτερο αριθμό βραβείων 
στην κατηγορία του Καλύτερου Α' 
Γυναικείου Ρόλου με 4 Όσκαρ. 
• Η Μέριλ Στριπ έχει το ρεκόρ 

των περισσότερων υποψηφιοτήτων 
στην κατηγορία του Καλύτερου Α' 
Γυναικείου Ρόλου
• Το ρεκόρ βραβείων για τον Κα-
λύτερο Α' Ανδρικό Ρόλο κατέχει ο 
Τζακ Νίκολσον με 3 Όσκαρ.
• Ο συνθέτης Τζον Ουίλιαμς 
είναι ο εν ζωή άνθρωπος που κα-
τέχει το ρεκόρ των υποψηφιοτήτων 
στην ιστορία των Βραβείων, με 45 
υποψηφιότητες, και το ρεκόρ των 
Βραβείων Καλύτερης Μουσικής, 
με 5 Όσκαρ.
• Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ έχει το από-
λυτο ρεκόρ των Όσκαρ με 22 
βραβεία σε διάφορες κατηγορί-
ες και 4 τιμητικά βραβεία. Ωστό-
σο, έχει λάβει τα περισσότερα στο 
όνομα της εταιρείας παραγωγής 
του.

ΠΟΙΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟ ΡΕΚΟΡ 
ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
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Δρ Ιωάννης Λύράς

Ο Έλληνας πλαςτικΟς χΈιρΟυργΟς 
απΟκαλυπτΈι μυςτικα ΟμΟρφιας!

ςΈ μια απΟκλΈιςτικη ςυνΈντΈυξη ςτΟ πΈριΟδικΟ 
Οκ! Ο δρ λυρας μιλα για τΟ «χρυςΟ» νυςτΈρι 

και απΟμυθΟπΟιΈι τις θΈωριΈς γυρω απΟ την 
πλαςτικη χΈιρΟυργικη. παραλληλα, ΈξηγΈι 
πως βιωνΈι την πατρΟτητα αλλα και πως 

ςκΟπΈυΈι να ΈξΈλιξΈι την καριΈρα τΟυ ςτΟν 
ΈυφανταςτΟ κΟςμΟ της ΟμΟρφιας.
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Ο Έλληνας πλαςτικΟς χΈιρΟυργΟς 
απΟκαλυπτΈι μυςτικα ΟμΟρφιας!

Η Πλαστική Χειρουργική στις 
μέρες μας δεν αποτελεί 
θέμα ταμπού. Αρκετοί άν-

θρωποι, μάλιστα, δεν φοβούνται 
να πάρουν την απόφαση να μπουν 
κάτω από το νυστέρι και να υπο-
βληθούν σε κάποια αισθητική επέμ-
βαση, έτσι ώστε να ανανεωθούν. 
Ο Δρ Ιωάννης Λύρας είναι ο Έλ-
ληνας πλαστικός χειρουργός που 
εμπιστεύεται ακόμη και ο πιο απαι-
τητικός πελάτης. Άλλωστε δεν είναι 
τυχαίο που ακόμη και η επιστημονι-
κή κοινότητα τον θεωρεί χαρισματι-
κό. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη 
στο Περιοδικό ΟΚ! ο Δρ Λύρας 
μιλά για το «χρυσό» νυστέρι και 
απομυθοποιεί τις θεωρίες γύρω 
από την Πλαστική Χειρουργική. Πα-
ράλληλα, εξηγεί πώς βιώνει την πα-
τρότητα αλλά και πώς σκοπεύει να 
εξελίξει την καριέρα του στον ευ-
φάνταστο κόσμο της ομορφιάς.

Είστε μέλος σε πολλές επι-
στημονικές εταιρείες ανά 
τον κόσμο. Τι είναι αυτό που 
σας έχει κάνει να εδραιωθεί-
τε στο εξωτερικό; Ποια είναι 
η μεγαλύτερη διαφορά μετα-
ξύ πλαστικών χειρουργών 
της Ελλάδας και του εξωτε-
ρικού; 
Είναι αλήθεια ότι μετά από σκληρή 
δουλειά, καλές σπουδές και ταξί-
δια για επιστημονικούς λόγους σε 
ολόκληρο τον κόσμο έγινα μέλος 
σε πολλές επιστημονικές εταιρεί-
ες, οι οποίες αφορούν την Πλαστι-
κή Χειρουργική και όχι μόνο. Είναι 
μεγάλη μας τιμή να συμμετέχουμε 
σε διεθνείς επιστημονικές ομάδες, 
οι οποίες λειτουργούν κατά το ιπ-
ποκρατικό πρότυπο με σκοπό την 
προώθηση των καλών ιδεών. Όσον 
αφορά τη διαφορά μεταξύ των Ελ-
λήνων πλαστικών χειρουργών και 
εκείνων του εξωτερικού, βρίσκεται 
ακριβώς στο γεγονός ότι οι Έλλη-
νες πλαστικοί χειρουργοί περιλαμ-
βάνουν συνήθως στην εργασία 
τους την προσωπική τους αντίληψη 
περί τέχνης στην ιατρική. Έτσι, δημι-
ουργούν αριστουργήματα ιατρικής 
τέχνης. Οι ξένοι πλαστικοί χειρουρ-
γοί είναι συνήθως αυστηρά προση-
λωμένοι στο διοικητικό πρωτόκολ-
λο και ποτέ δεν παρεκκλίνουν από 
αυτό. Δεν βάζουν το προσωπικό 
στοιχείο στην επιλογή του όποιου 
αποτελέσματος. Το 2020 θα γίνει 
στην Αθήνα και η πρώτη «Ολυμπιά-
δα Πλαστικής Χειρουργικής», ορ-

γανωμένη από το ελληνικό τμήμα 
της διεθνούς εταιρείας Αισθητικής 
Χειρουργικής – ISAPS, της οποίας 
είμαι ενεργό μέλος.

Έχετε κάνει μετεκπαίδευση 
στη Βραζιλία και έχετε λάβει 
αρκετούς τίτλους. Αυτό που 
θέλω να ρωτήσω είναι εάν 
όντως οι Βραζιλιάνες θεω-
ρούνται από τις πιο όμορφες 
γυναίκες στον κόσμο, εξαι-
τίας του ότι η Βραζιλία είναι 
η παγκόσμια πρωτεύουσα 
της πλαστικής ομορφιάς. 
Η αλήθεια είναι ότι η Βραζιλία εί-
ναι η πρώτη χώρα στον κόσμο στην 
οποία επετεύχθη η πλήρης ανάμιξη 
όλων των φυλών των ανθρώπων. 
Η Πλαστική Χειρουργική αναπτύ-
χθηκε εκεί, διότι ακριβώς η Βραζι-
λία λειτούργησε ως ο κατάλληλος 
τόπος για ανάμιξη των επιστημονι-
κών ιδεών από όλον τον κόσμο με 
σκοπό καθαυτή την ομορφιά και 
όχι μόνο την επανόρθωση θεμάτων 
από πολέμους. Εξάλλου, η Βραζι-

λία δεν συμμετείχε ποτέ σε μεγά-
λους πολέμους στην ιστορία της. 
Έτσι, το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι βρέθηκαν όλοι μαζί εκεί 
δημιούργησε νέα πρότυπα ομορ-
φιάς, τα οποία ακριβώς τους έκα-
ναν διαφορετικούς… δηλαδή πιο 
όμορφους!  Θα συμφωνήσω, λοι-
πόν, ότι παντού στον κόσμο είναι 
αναγνωρίσιμο το στοιχείο αυτό 
της βραζιλιάνικης ομορφιάς. Αυτό 
ακριβώς περιγράφω ως επίτιμος 
Πρόξενος της Βραζιλίας και στο 
βιβλίο μου «Το μυστικό της Βραζι-
λιάνικης ομορφιάς», το οποίο έχει 
κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. 

Μιας και μιλάμε για ομορ-
φιά, ποια είναι η άποψή σας 
για τα καλλιστεία και τις κο-
πέλες που ρίχνονται στη 
μάχη για να πάρουν κάποιο 
τίτλο; 
Η ομορφιά είναι συνυφασμένη με 
τη γυναικεία προσωπικότητα. Από 
πολύ μικρές οι γυναίκες μαθαίνουν 
να ανταγωνίζονται στο κάλλος. 

Δεν είμαι κατά των καλλιστείων και 
όσες φορές με έχουν προσκαλέσει 
να γίνω κριτής σε τέτοιες διοργανώ-
σεις δεν έχω βάλει ποτέ κάτω από 
οκτώ. Δηλαδή για μένα το οκτώ, 
το εννέα και το δέκα είναι οι μόνοι 
βαθμοί που μπορεί να δίνει ένας 
κριτής στα καλλιστεία. Η αλήθεια 
είναι ότι μπορούν όλες οι γυναί-
κες να συμμετέχουν σε καλλιστεία. 
Στην περίπτωση, όμως, της εμπο-
ρευματοποίησης του θεσμού των 
καλλιστείων είμαι ηθικά αντίθετος. 
Γι’ αυτό και συνιστώ στους γονείς 
των κοριτσιών αυτών που γεννήθη-
καν πολύ όμορφα να προσέχουν 
πάρα πολύ στην τρυφερή ηλικία 
των 16 -17-18 ετών, όταν αρχίζει 
η ενασχόληση των κοριτσιών αυ-
τών με τον θεσμό των καλλιστείων, 
ώστε η έκθεσή τους στους «καρχα-
ρίες» να μη λειτουργήσει αρνητικά 
για την προσωπικότητά τους. Πρέ-
πει, κατά τη γνώμη μου, να υπάρ-
χει μια προεπιλογή για τα άτομα 
τα οποία θα συμμετέχουν, ώστε να 
είμαστε σίγουροι ότι η συμμετοχή 
τόσο νεαρών και άπειρων κοινωνι-
κά ατόμων σε τέτοιους θεσμούς θα 
καλύπτεται από όλες τις προϋποθέ-
σεις κοινωνικής ασφάλειας σε συ-
νεργασία των γονέων με τους διορ-
γανωτές του θεσμού αυτού.

Υπάρχει κάποια επώνυμη 
Ελληνίδα η οποία πιστεύετε 
ότι χρειάζεται να κάνει κά-
ποια πλαστική επέμβαση για 
να δείχνει πιο όμορφη ή να 
έκανε πλαστικές και να μη 
χρειαζόταν; 
Η αείμνηστη Γεωργία Βασιλειάδου, 
η ηθοποιός των κινηματογραφικών 
έργων του 1960, ήταν η γνωστή 
άσχημη του ελληνικού κινηματο-
γράφου και έτσι μεγαλούργησε ως 
ηθοποιός. Να λοιπόν μια Ελληνίδα 
που θα χρειαζόταν πλαστική, αν και 
ουσιαστικά έγινε θρύλος ως «άσχη-
μη». Εκείνες που μπορώ να πω ότι 
έκαναν πλαστικές που δεν χρεια-
ζόντουσαν είναι σίγουρα εκείνες 
όλες που παραμόρφωσαν το πρό-
σωπό τους και γνωρίζουμε όλοι 
ποιες είναι, διότι τις βλέπουμε να 
κυκλοφορούν με αυτά τα σημάδια 
της παραβίασης της φυσικής ομορ-
φιάς, τα οποία ουσιαστικά και εγώ 
απορρίπτω ως επιζήμια για την όλη 
υπόθεση που συζητάμε. Σε κάθε 
περίπτωση, όσες Ελληνίδες επιδι-
ώκουν να επαναλάβουν τις πρακτι-
κές της οικογένειας Καρντάσιαν 
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πιστεύω ότι κάνουν λάθος, διότι τέτοιες πρακτικές δεν 
ταιριάζουν στην αρχαία και στη νέα ελληνική ομορφιά 
και σε κάθε περίπτωση ανήκουν μόνο σε περιοχές του 
κόσμου όπως το Χόλιγουντ, όπου η υπερβολή είναι γνω-
στό συστατικό της καθημερινότητάς τους, σε αντίθεση 
με το Bollywood.

Τι είναι μύθος και τι πραγματικότητα στην 
Πλαστική Χειρουργική; 
Μύθος είναι ότι όλα γίνονται χωρίς νυστέρι, αν και αυ-
τός ο μύθος μάς βοηθά να απαλύνουμε τον φόβο. Από 
την άλλη μεριά, όμως, είναι πραγματικότητα ότι η Πλα-
στική Χειρουργική ήρθε για να μείνει στη ζωή μας. Και σε 
κάθε περίπτωση είναι πραγματικότητα ότι η Πλαστική Χει-
ρουργική κάνει θαύματα, αφού μπορεί να προσφέρει το 
μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος 
του σήμερα ο οποίος φοβάται τα πάντα γύρω του. Να 
τον βοηθήσει, δηλαδή, να έχει εσωτερική ειρήνη όταν 
κοιτά τον εαυτό του. 

Πού οφείλεται η εμμονή των γυναικών στο 
να κάνουν πλαστικές ακόμη και δεν χρειά-
ζονται; Έχετε διώξει κάποια κοπέλα που να 
επέμενε να της κάνετε πλαστική λόγω κά-
ποιας ανασφάλειας που είχε, αλλά να ήταν 
υπερβολική στο τι απαιτούσε; 
Βεβαίως. Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι από τους εκατό 
ανθρώπους που έρχονται για να ζητήσουν τις υπηρεσίες 
μας, οι πενήντα «πρέπει» να αποτραπούν, ακόμη και εάν 
χρειάζονται τις υπηρεσίες μας. Στους πενήντα αυτούς 
ανθρώπους πρέπει να πούμε ένα ευγενικό όχι για διάφο-
ρους λόγους. Αυτοί μπορεί να είναι λόγοι υγείας, μπο-
ρεί να είναι λόγοι ανωριμότητας, ή μπορεί να είναι λό-
γοι άστοχης επιθυμίας. Συνεπώς, να γνωρίζετε ότι πάρα 
πολλές κοπέλες καθημερινά εισπράττουν ένα ευγενικό 
όχι για λόγους ασφαλείας και για λόγους του δικού 
τους καλού. Αυτό μας κάνει μη συμπαθείς και πιθανόν 
τους προκαλεί λύπη, όμως γίνεται για το δικό τους καλό. 
Η εμμονή των γυναικών στο να κάνουν πλαστικές ακό-
μα και όταν δεν χρειάζονται, οφείλεται στο γεγονός ότι 
εκείνες πιστεύουν ότι με μια πλαστική θα γίνουν πιο δι-
εισδυτικές στο άλλο φύλο. Πιστεύουν ότι ίσως να μπο-
ρούν να γίνουν πιο αποδεκτές ή ακόμα και να μπορούν 
να επιλέγουν πρώτες έναντι άλλων, οι οποίες μπορεί να 
μην έχουν κατά τη γνώμη τους τα απαραίτητα ενισχυμέ-
να προσόντα. Κατά τη γνώμη μου όμως είναι πολύ πρό-
σκαιρη αυτή η κατάσταση για να οδηγήσει πράγματι σε 
ευτυχισμένες οικογένειες και θα τους συνιστούσα να το 
ξανασκεφτούν. 

Διαφορές ανδρών και γυναικών στο κεφά-
λαιο Πλαστική Χειρουργική; 
Οι άνδρες επιλέγουν πλαστικές χειρουργικές επεμβά-
σεις που τους βοηθούν να αισθανθούν πιο αρρενωποί, 
αδειάζουν το περιεχόμενο των μαστών για να αποκτή-
σουν έναν πιο ανδροπρεπή θώρακα, όταν εκείνος έχει 
στοιχεία θηλυπρέπειας, ισιώνουν τη μύτη τους για να 
φαίνονται πιο αρρενωποί στο πρόσωπο και μετά από 
κάποια ηλικία αρχίζουν να αφαιρούν τα στοιχεία γήρα-
τος. Όσο δε για τις γυναίκες, στις πρώτες ηλικίες προ-
σπαθούν να βελτιώσουν τα δευτερογενή χαρακτηριστι-
κά του φύλου τους, να κάνουν μια πιο καμπυλόγραμμη 
και πιο χαριτωμένη μύτη, λίγο πιο όμορφα χείλη, καλο-

σχηματισμένα, μια πιο θηλυπρεπή μέση, τη γνωστή «μέση 
δαχτυλίδι». Όσο δε για τις μεγαλύτερες ηλικίες των γυ-
ναικών, η χειρουργική πλαστική του προσώπου δεν έχει 
καταργηθεί και πάντα πραγματοποιείται με φανταστικά 
αποτελέσματα κάνοντας τις γυναίκες να μπαίνουν στη 
δεύτερη και στην τρίτη ηλικία με αξιοπρέπεια και αυτοπε-
ποίθηση. 
Έρχονται γυναίκες με την προτροπή των συντρόφων 
τους για να φτιάξουν το στήθος τους;
Βεβαίως, στις νεαρές ηλικίες ο ετεροπροσδιορισμός, 
δηλαδή ο προσδιορισμός της ομορφιάς τους μέσα από 
την άποψη του άλλου φύλου, έχει μεγάλη σημασία στην 
προσωπικότητα. Οι γυναίκες θεωρούν το σώμα τους 
εύκολο έδαφος για αλλαγές και έτσι η αυξητική του 
στήθους πραγματικά πολλές φορές είναι το αίτημα των 
γυναικών που τους το ζήτησαν οι σύντροφοί τους. Είχα 
μάλιστα μια ασθενή που είχε αλλάξει πέντε φορές το 
μέγεθος του στήθους, ακριβώς γιατί πέντε διαφορετικοί 
σύντροφοί της είχαν ζητήσει διαφορετικό μέγεθος και 
αναγκάστηκα να τη σταματήσω. Αυτό, λοιπόν, δεν είναι 
και κάτι περίεργο, ακόμη και με τέτοιο ακραίο τρόπο. 

Στα τόσα χρόνια πορείας σας δεν σας έχεις 
πιάσει πανικός μπροστά σε ένα βαρύ περι-
στατικό, κυρίως από ατύχημα;
Σε όλη την καριέρα μου η μόνη φορά που θυμάμαι -και 
συγκινούμαι ξανά τώρα- ότι μου προκλήθηκε πανικός και 
απέραντη λύπη ήταν όταν ευρισκόμενος στο εξωτερικό 
μετά από ένα μεγάλο ατύχημα με πυρκαγιά σε βιομηχα-
νικό χώρο συσσωρεύτηκαν πάρα πολλά σώματα που 
είχαν υποστεί φριχτά εγκαύματα στο νοσοκομείο μας. Η 
θέα τόσων πολλών ανθρώπων που είχαν υποστεί εγκαύ-
ματα στο 80-100% του σώματός τους μου προκάλεσε 
μια τόσο μεγάλη αναστάτωση, που οι μνήμες ακόμα και 
σήμερα με ξυπνάνε το βράδυ ως εφιάλτης. 

Εκτός από επιτυχημένος πλαστικός χειρουρ-
γός, φημίζεστε και για τη φιλανθρωπική σας 
δράση. Ποιο είναι το επόμενό σας βήμα;
Έχει τύχει να συμμετάσχω σε διάφορα σχέδια φιλαν-
θρωπικής δράσης, τόσο μέσα σε οργανωμένες ομάδες 
όσο και  μεμονωμένα. Από τη Βραζιλία κιόλας το 1990-
1991 είχαμε συμμετάσχει σε προγράμματα παροχής 
πλαστικής χειρουργικής βοήθειας όπου υπήρχε μεγάλη 
ανάγκη. Η φιλανθρωπική συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ 
είναι το επόμενο βήμα μου, ενώ η συμμετοχή μου στα 
διεθνή φιλανθρωπικά προγράμματα της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Προξενικών Σωμάτων FICAC, μέσα από 
την Επιτροπή Ανθρωπιστικών Σωμάτων της οποίας είμαι 
μέλος από το 2016, συνεχίζεται. 

Όσον αφορά στα προσωπικά σας, περιμένετε 
να «αποδεσμευτείτε» από την πρώην σύζυγό 
σας, ώστε να παντρευτείτε με θρησκευτικό 
την νυν σύντροφό σας. 
Με την πρώην σύζυγό μου διατηρούμε ανθρωπίνως ευ-
γενικές σχέσεις, καθώς εδώ και αρκετό καιρό έχουμε 
αποφασίσει και συμφωνήσει να προχωρήσουμε με αισι-
οδοξία τη χωριστή ζωή μας. Το αναμενόμενο διαζύγιό 
μας λοιπόν είναι καθαρά γραφειοκρατική διαδικασία. 
Το μωρό που ήρθε στην κοινωνία μας τον Σεπτέμβριο 
του 2019 είναι ευπρόσδεκτο και αξιολάτρευτο ως πο-
λυαναμενόμενο δώρο του Θεού. Στον τομέα αυτόν είχα 

«Η ΟΜΟρφιΑ ΕιΝΑι 
ΣυΝυφΑΣΜΕΝΗ 
ΜΕ ΤΗ γυΝΑιΚΕιΑ 

ΠρΟΣωΠιΚΟΤΗΤΑ»
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σταθερά ένα προσωπικό έλλειμμα, το οποίο με 
γαλήνιο τρόπο σήμερα δεν υπάρχει πια στη ζωή 
μου. Όσο για τον γάμο με τη μαμά της, πιστεύ-
ουμε πως ο θρησκευτικός γάμος είναι τεράστια 
ευλογία, άλλα ταυτόχρονα δεν παύει να είναι ένα 
κοινωνικό συμβόλαιο που επιβεβαιώνει νομικά τη 
συνύπαρξή μας. Σκοπεύουμε κάποια στιγμή στο 
μέλλον, όταν ευνοήσει η γραφειοκρατία, να πα-
ντρευτούμε, αλλά η κόρη που ήρθε στη ζωή μας 
και η κοινή μας καθημερινότητα μάς δίνουν την 
αίσθηση του ήδη συντελεσμένου γάμου.

Πριν από δύο μήνες γίνατε πατέρας. 
Πώς είναι αυτό το συναίσθημα και 
πόσο σας έχει αλλάξει η πατρότητα;
Ο ερχομός της κόρης μου, Λευκοθέας Λύρα, εί-
ναι ένας από τους -μετρημένους στα δάχτυλα του 
ενός χεριού- πιο σημαντικούς σταθμούς της ζωής 
μου. Ξαφνικά απέκτησα τον πρωτεύοντα στόχο 
στη ζωή μου. Όλοι οι άλλοι στόχοι είναι πλέον 
δευτερεύοντες αυτού του ευγενούς στόχου. Πε-
ριμένω πώς και πώς να επικοινωνήσω μαζί της. 
Να με φωνάξει μπαμπά... Αστείο δεν είναι, ή μή-
πως όχι;

Πώς σκοπεύετε να εξελίξετε την πορεία 
σας στην Πλαστική Χειρουργική; Θα 
γράψετε κάποιο βιβλίο στο εγγύς μέλ-
λον;
Η πορεία μου στην Πλαστική Χειρουργική έχει 
πλέον εστιαστεί στη συμμετοχή μου στην Ελληνι-
κή Εταιρεία Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αι-
σθητικής Χειρουργικής. Τώρα σκεφτόμαστε με 
συναδέλφους τη δημιουργία και νέας εταιρείας 
αμιγώς Αισθητικής Χειρουργικής στην Ελλάδα. 
Εκτός αυτών, θα συνεχίσω τις δράσεις μου μέσα 
από τη συμμετοχή μου στα θέματα του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, όπου είμαι εκλεγμένο τακτικό 
μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και εισηγού-
μαι συνήθως θέματα που άπτονται της Πλαστικής 
Χειρουργικής. Το υλικό όμως του επόμενου βιβλί-
ου μου έχει ήδη ετοιμαστεί. Πρόκειται για 111 
ενδιαφέρουσες ιστορίες Πλαστικής Χειρουρ-
γικής που θα κάνουν το αναγνωστικό κοινό να 
πειστεί για την εξαιρετική σπουδαιότητα της πα-
νέμορφης αυτής ειδικότητος μέσα από τις ιστο-
ρίες των ανθρώπων που οι ίδιοι τις έζησαν και τις 
αφηγούνται.
Θέλω να κλείσω αυτή τη συνέντευξη, αφού σας 
ευχαριστήσω, με ένα αισιόδοξο μήνυμα... Ότι η 
Πλαστική Χειρουργική, όπως γίνεται στην Ελλά-
δα από πλαστικούς χειρουργούς, γίνεται πολύ 
όμορφα, πολύ ιδεαλιστικά και δίνει ευτυχία στον 
κόσμο. Εξάλλου, ευτυχία είναι αυτό που ζητάει ο 
καθένας και καθεμία από εμάς στην καθημερινή 
ζωή του, η οποία είναι γεμάτη από προβλήματα 
και άγχη. Ας γίνουμε μέρος ενός πιο όμορφου 
κόσμου. Η Πλαστική Χειρουργική ίσως δώσει σε 
κάποιους τυχερούς μια δεύτερη ευκαιρία.  ok!  

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

«Η ΟμΟΡΦΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΝΥΦΑΣμΕΝΗ 
μΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
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κέρδισέ το «Best New DesigNer» του 
AtheNs Xclusive DesigNer week
Μέ απολυτη αφοσιωση και παντα Μοναδικα σχέδια, 
η 21χρονη κυπρια σχέδιαστρια Μοδασ, έλένη υψου, 

καταφέρέ να ξέχωρισέι στον χωρο τησ Μοδασ

Πρόσφατα, η νεαρή Κύ-
πρια σχεδιάστρια κέρ-
δισε τις εντυπώσεις με 

τη νέα της συλλογή στο Athens 
Xclusive Designer Week και μάλι-
στα κατάφερε να αποσπάσει το 
βραβείο «Best New Designer».
Σε μια αποκλειστική συνέντευ-
ξη στο Περιοδικό ΟΚ! η Ελένη 
Ύψου μιλά για την εμπειρία της 
στον πολυτάραχο και απαιτητικό 
κόσμο της μόδας και εξηγεί πώς 
σχεδιάζει το δικό της μέλλον!

Είσαι μια από τις πιο νεα-
ρές Κύπριες σχεδιάστρι-
ες και έχεις καταφέρει να 
εδραιωθείς στη μόδα. Πώς 
άρχισαν όλα; 
H αλήθεια είναι ότι η μόδα μού 
άρεσε από μικρή. Απ’ όσο θυ-
μάμαι τον εαυτό μου, φορούσα 
ένα πουκάμισο του μπαμπά και 
γόβες της μαμάς και παρίστανα 
το μοντέλο (γέλια). Όταν τελεί-
ωσα το σχολείο, ακολούθησα 
σπουδές μόδας και έκανα τρία 
χρόνια πρακτική. Θέλω να ευχα-
ριστήσω πολύ τη Σοφία Κούβα-
ρου και τον Χρήστο Αβραάμ που 
με δέχτηκαν κοντά τους και μου 
έμαθαν τόσα πολλά για τη μόδα.

Στο Athens Xclusive 
Designers Week κέρδισες 
το βραβείο της «Best New 
Designer». Το περίμενες;
Δεν το περίμενα καθόλου! Στο 
μυαλό μου σκεφτόμουν ότι θα 
πάω εκεί και θα είναι μια όμορ-
φη εμπειρία. Επίσης, ένας άλλος 
λόγος που πήγα εκεί ήταν για να 
με μάθει περισσότερο κοινό, να 
κάνω γνωριμίες και γιατί όχι, να 
συζητήσω για δουλειές. Με το 
που ανακοίνωσαν το όνομα του 

brand μου αρχικά συγκινήθηκα, 
έπαθα ένα σοκ και ήμουν μπερ-
δεμένη. Δεν το είχα συνειδητο-
ποιήσει. Πήρα το βραβείο και το 
βλέμμα μου πήγε αμέσως στους 
καθηγητές μου που ήρθαν για 
υποστήριξη. Η σκέψη μου όμως 
ήταν φυσικά στους γονείς μου. 
Στα δύο αυτά άτομα που λα-
τρεύω και που βρίσκονται πάντα 
δίπλα μου.

Tι είναι αυτό που σε κάνει 
να ξεχωρίζεις ως σχεδιά-
στρια; 
Ως σχεδιάστρια, αυτό που με 
κάνει να ξεχωρίζω είναι ότι 
ασχολούμαι με το tailoring. Στην 
Κύπρο οι πλείστοι σχεδιαστές 
ασχολούνται με το κοστούμι για 
άνδρες. Εγώ στοχεύω και στα 
δύο φύλα. Όμως θέλω να δώσω 
ιδιαίτερη σημασία στη γυναίκα, 
η οποία θα έχει την ευκαιρία να 
φορέσει ένα ωραίο και άνετο κο-
στούμι που να είναι διαφορετικό 
από το συνηθισμένο. 

Ποιο στυλ γυναίκας έχεις 
στο μυαλό σου όταν σχε-
διάζεις τις δημιουργίες 
σου;
Το στυλ γυναίκας που έχω είναι 
παραπάνω το στυλ της γυναί-
κας που δουλεύει σε γραφείο. 
Αυτό ήταν, τουλάχιστον, η αρχική 
μου σκέψη. Τώρα με τη συλλο-
γή αυτή που έδειξα στην Αθήνα 
κατέληξα στο συμπέρασμα ότι 
τα ρούχα μου είναι για μια γυ-
ναίκα η οποία δουλεύει σε γρα-
φείο, αλλά και για μια γυναίκα 
που τρέχει από ραντεβού σε ρα-
ντεβού. Για μια γυναίκα με όρεξη 
για δουλειά και πάθος για ζωή. 
Παράλληλα, όμως, σχεδιάζω 

και δημιουργώ και για τον άντρα. 
Έχει πολλά χρόνια που η γυναίκα 
επιλέγει να φοράει αντρικά ή το 
αντίθετο. Ο καθένας μπορεί να 
κυκλοφορεί όπως θέλει!

Ποιο στοιχείο της προσω-
πικότητάς σου αναδεικνύ-
εται στα ρούχα σου;
Το στοιχείο του χαλαρού θα 
έλεγα. Η εύκολη και άνετη 
εφαρμογή. Επίσης το unisex και 
androgynous είναι πολύ της προ-
σωπικότητάς μου. Είμαι το άτομο 
που θα ξυπνήσω, θα βάλω κάτι 
άνετο και θα το συνδυάσω με τα 
αθλητικά μου και θα φύγω. Αυτό 
ήθελα να δώσω και στο κοινό 
που βλέπει τα ρούχα μου. Το αί-
σθημα της άνεσης, του χαλαρού.

Tι δεν θα σχεδίαζες ποτέ 
και γιατί;
Νυφικά! Ναι μεν είμαι το κορί-
τσι που ονειρεύεται τον γάμο 
του, το νυφικό του και γενικά έχω 
όλη αυτή την ιδέα του γάμου στο 
μυαλό μου, αλλά για κάτι τέτοιο 
απαιτείται πολλή δουλειά. Επί-
σης, κάτι άλλο που δεν θέλω να 
σχεδιάζω είναι τα παιδικά ρού-
χα. Δεν είναι κάτι που με ενθου-
σιάζει ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή.

Περιέγραψέ μου τα συναι-
σθήματα που βιώνει ένα 
νέο παιδί που κυνηγά το 
όνειρό του σε μια τόσο δύ-
σκολη εποχή.
Δύσκολη εποχή, αλλά όταν θες 
κάτι το επιδιώκεις. Μπορεί όχι 
αμέσως, αλλά σε 2-3 χρόνια 
μπορείς να το καταφέρεις. Με 
τη δουλειά που ασχολούμαι εί-
ναι όλα πιθανά, μπορεί να κάνεις 
λάθος και απρόσεκτες κινήσεις, 

αλλά με υπομονή και συγκέντρω-
ση όλα μπορούν να γίνουν!

Ποια είναι η άποψή σου 
για τα reality shows μό-
δας; 
Από μικρή μου άρεσαν τα reality 
shows μόδας και γι’ αυτό τα 
στηρίζω. Πιστεύω ότι είναι ένας 
ωραίος τρόπος για ένα άτομο 
που δεν ασχολείται και πολύ με 
τη μόδα να βοηθηθεί, να ενη-
μερωθεί, αλλά και να κατανοή-
σει μερικά πράγματα που έχουν 
να κάνουν με τον συγκεκριμένο 
χώρο.

Ποιο είναι το απόλυτο 
fashion icon για σένα;
Η Marlene Dietrich! Κατά τη δι-
άρκεια της δεκαετίας του ’30 
βοήθησε στο να γίνει αποδε-
κτό το παντελόνι στις γυναί-
κες. Προσωπικά, λατρεύω το 
androgynous στυλ που είχε αυτή 
η γυναίκα. Φορούσε πουκάμισο, 
γιλέκο και σακάκι και το υποστή-
ριζε τόσο καλά!

Πού μπορεί να βρει κανείς 
τα ρούχα σου; Μπορεί κα-
νείς να αγοράσει τις δημι-
ουργίες σου μέσω διαδι-
κτύου;
Τα ρούχα μου θα ξεκινήσω να 
τα ανεβάζω στο page που έχω 
αποκλειστικά για το brand μου 
στο Ιnstagram, που ονομάζεται 
«ip_suit».

Κατά καιρούς μας πιάνει 
μια καταναλωτική μανία 
και αγοράζουμε πράγμα-
τα, τα οποία στην ουσία 
δεν τα χρειαζόμαστε. Ποια 
είναι η δική σου άποψη; Eί-

ΕλΕνη ΎψοΎ 
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Πρόσφατα, η νεαρή Κύ-
πρια σχεδιάστρια κέρ-
δισε τις εντυπώσεις με 

τη νέα της συλλογή στο Athens 
Xclusive Designer Week και μάλι-
στα κατάφερε να αποσπάσει το 
βραβείο «Best New Designer».
Σε μια αποκλειστική συνέντευ-
ξη στο Περιοδικό ΟΚ! η Ελένη 
Ύψου μιλά για την εμπειρία της 
στον πολυτάραχο και απαιτητικό 
κόσμο της μόδας και εξηγεί πώς 
σχεδιάζει το δικό της μέλλον!

Είσαι μια από τις πιο νεα-
ρές Κύπριες σχεδιάστρι-
ες και έχεις καταφέρει να 
εδραιωθείς στη μόδα. Πώς 
άρχισαν όλα; 
H αλήθεια είναι ότι η μόδα μού 
άρεσε από μικρή. Απ’ όσο θυ-
μάμαι τον εαυτό μου, φορούσα 
ένα πουκάμισο του μπαμπά και 
γόβες της μαμάς και παρίστανα 
το μοντέλο (γέλια). Όταν τελεί-
ωσα το σχολείο, ακολούθησα 
σπουδές μόδας και έκανα τρία 
χρόνια πρακτική. Θέλω να ευχα-
ριστήσω πολύ τη Σοφία Κούβα-
ρου και τον Χρήστο Αβραάμ που 
με δέχτηκαν κοντά τους και μου 
έμαθαν τόσα πολλά για τη μόδα.

Στο Athens Xclusive 
Designers Week κέρδισες 
το βραβείο της «Best New 
Designer». Το περίμενες;
Δεν το περίμενα καθόλου! Στο 
μυαλό μου σκεφτόμουν ότι θα 
πάω εκεί και θα είναι μια όμορ-
φη εμπειρία. Επίσης, ένας άλλος 
λόγος που πήγα εκεί ήταν για να 
με μάθει περισσότερο κοινό, να 
κάνω γνωριμίες και γιατί όχι, να 
συζητήσω για δουλειές. Με το 
που ανακοίνωσαν το όνομα του 

brand μου αρχικά συγκινήθηκα, 
έπαθα ένα σοκ και ήμουν μπερ-
δεμένη. Δεν το είχα συνειδητο-
ποιήσει. Πήρα το βραβείο και το 
βλέμμα μου πήγε αμέσως στους 
καθηγητές μου που ήρθαν για 
υποστήριξη. Η σκέψη μου όμως 
ήταν φυσικά στους γονείς μου. 
Στα δύο αυτά άτομα που λα-
τρεύω και που βρίσκονται πάντα 
δίπλα μου.

Tι είναι αυτό που σε κάνει 
να ξεχωρίζεις ως σχεδιά-
στρια; 
Ως σχεδιάστρια, αυτό που με 
κάνει να ξεχωρίζω είναι ότι 
ασχολούμαι με το tailoring. Στην 
Κύπρο οι πλείστοι σχεδιαστές 
ασχολούνται με το κοστούμι για 
άνδρες. Εγώ στοχεύω και στα 
δύο φύλα. Όμως θέλω να δώσω 
ιδιαίτερη σημασία στη γυναίκα, 
η οποία θα έχει την ευκαιρία να 
φορέσει ένα ωραίο και άνετο κο-
στούμι που να είναι διαφορετικό 
από το συνηθισμένο. 

Ποιο στυλ γυναίκας έχεις 
στο μυαλό σου όταν σχε-
διάζεις τις δημιουργίες 
σου;
Το στυλ γυναίκας που έχω είναι 
παραπάνω το στυλ της γυναί-
κας που δουλεύει σε γραφείο. 
Αυτό ήταν, τουλάχιστον, η αρχική 
μου σκέψη. Τώρα με τη συλλο-
γή αυτή που έδειξα στην Αθήνα 
κατέληξα στο συμπέρασμα ότι 
τα ρούχα μου είναι για μια γυ-
ναίκα η οποία δουλεύει σε γρα-
φείο, αλλά και για μια γυναίκα 
που τρέχει από ραντεβού σε ρα-
ντεβού. Για μια γυναίκα με όρεξη 
για δουλειά και πάθος για ζωή. 
Παράλληλα, όμως, σχεδιάζω 

και δημιουργώ και για τον άντρα. 
Έχει πολλά χρόνια που η γυναίκα 
επιλέγει να φοράει αντρικά ή το 
αντίθετο. Ο καθένας μπορεί να 
κυκλοφορεί όπως θέλει!

Ποιο στοιχείο της προσω-
πικότητάς σου αναδεικνύ-
εται στα ρούχα σου;
Το στοιχείο του χαλαρού θα 
έλεγα. Η εύκολη και άνετη 
εφαρμογή. Επίσης το unisex και 
androgynous είναι πολύ της προ-
σωπικότητάς μου. Είμαι το άτομο 
που θα ξυπνήσω, θα βάλω κάτι 
άνετο και θα το συνδυάσω με τα 
αθλητικά μου και θα φύγω. Αυτό 
ήθελα να δώσω και στο κοινό 
που βλέπει τα ρούχα μου. Το αί-
σθημα της άνεσης, του χαλαρού.

Tι δεν θα σχεδίαζες ποτέ 
και γιατί;
Νυφικά! Ναι μεν είμαι το κορί-
τσι που ονειρεύεται τον γάμο 
του, το νυφικό του και γενικά έχω 
όλη αυτή την ιδέα του γάμου στο 
μυαλό μου, αλλά για κάτι τέτοιο 
απαιτείται πολλή δουλειά. Επί-
σης, κάτι άλλο που δεν θέλω να 
σχεδιάζω είναι τα παιδικά ρού-
χα. Δεν είναι κάτι που με ενθου-
σιάζει ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή.

Περιέγραψέ μου τα συναι-
σθήματα που βιώνει ένα 
νέο παιδί που κυνηγά το 
όνειρό του σε μια τόσο δύ-
σκολη εποχή.
Δύσκολη εποχή, αλλά όταν θες 
κάτι το επιδιώκεις. Μπορεί όχι 
αμέσως, αλλά σε 2-3 χρόνια 
μπορείς να το καταφέρεις. Με 
τη δουλειά που ασχολούμαι εί-
ναι όλα πιθανά, μπορεί να κάνεις 
λάθος και απρόσεκτες κινήσεις, 

αλλά με υπομονή και συγκέντρω-
ση όλα μπορούν να γίνουν!

Ποια είναι η άποψή σου 
για τα reality shows μό-
δας; 
Από μικρή μου άρεσαν τα reality 
shows μόδας και γι’ αυτό τα 
στηρίζω. Πιστεύω ότι είναι ένας 
ωραίος τρόπος για ένα άτομο 
που δεν ασχολείται και πολύ με 
τη μόδα να βοηθηθεί, να ενη-
μερωθεί, αλλά και να κατανοή-
σει μερικά πράγματα που έχουν 
να κάνουν με τον συγκεκριμένο 
χώρο.

Ποιο είναι το απόλυτο 
fashion icon για σένα;
Η Marlene Dietrich! Κατά τη δι-
άρκεια της δεκαετίας του ’30 
βοήθησε στο να γίνει αποδε-
κτό το παντελόνι στις γυναί-
κες. Προσωπικά, λατρεύω το 
androgynous στυλ που είχε αυτή 
η γυναίκα. Φορούσε πουκάμισο, 
γιλέκο και σακάκι και το υποστή-
ριζε τόσο καλά!

Πού μπορεί να βρει κανείς 
τα ρούχα σου; Μπορεί κα-
νείς να αγοράσει τις δημι-
ουργίες σου μέσω διαδι-
κτύου;
Τα ρούχα μου θα ξεκινήσω να 
τα ανεβάζω στο page που έχω 
αποκλειστικά για το brand μου 
στο Ιnstagram, που ονομάζεται 
«ip_suit».

Κατά καιρούς μας πιάνει 
μια καταναλωτική μανία 
και αγοράζουμε πράγμα-
τα, τα οποία στην ουσία 
δεν τα χρειαζόμαστε. Ποια 
είναι η δική σου άποψη; Eί-

σαι άτομο το οποίο κάνει 
άσκοπες σπατάλες;
Σίγουρα, είναι καλό το να έχου-
με μέτρο. Και με τις αγορές μας, 
αλλά και γενικότερα στη ζωή 
μας. Προσωπικά, δίνω τα λεφτά 
μου σε γυαλιά του ήλιου. Αυτή 
είναι η μικρή μου εξάρτηση! Έχω 
πάνω από 20 ζευγάρια γυαλιών!

Ποιο είναι το μεγαλύτερό 
σου πλεονέκτημα που σε 
βοηθάει να πετύχεις τους 
στόχους σου;
Δεν μπορώ να πω ένα μόνο. Νο-
μίζω η θετικότητα που έχω γενικά 
ως άνθρωπος, η αισιοδοξία μου, 
η υπομονή μου και φυσικά η ερ-
γατικότητα που έχω!

Στοχεύεις σε μια καριέρα 
στο εξωτερικό;
Λατρεύω την Κύπρο και μου αρέ-
σει να είμαι με την οικογένεια 
και τους φίλους μου. Ωστόσο, 
θα ήθελα να δοκιμάσω τις δυ-
νάμεις μου και στην Ελλάδα και 
αν μου δοθεί η ευκαιρία και σε 
κάποιο άλλο μέρος του εξωτερι-
κού!.  ok!  

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΣΤΑΣ: ΠΑΝΟΣ ΓΕΡΟΛΕΜΙΔΗΣ
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Σελενα Γκόμεζ

Η επιστροφΗ τΗσ ΑμερικΑνιδΑσ τρΑγουδιστριΑσ σελενΑ 
γκομεζ εινΑι γεγονοσ. μετΑ Απο δυο χρονιΑ ΑποχΗσ 

Απο τΑ φώτΑ τΗσ διΑσΗμοτΗτΑσ, γιΑ προσώπικουσ 
λογουσ, επεστρεψε δριμυτερΗ, με νεΑ δυνΑμικΗ, κΑι 
κΑινουργιο δισκο με τιτλο «Lose you, to Love me».

«Θελώ Η επομενΗ μου σχεσΗ
νΑ εινΑι ΑλΗΘινΗ»
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Το συγκεκριμένο single της είναι το πρώτο 
τραγούδι μετά τον γάμο του Τζάστιν Μπί-
μπερ. Μάλιστα, διάφορα ΜΜΕ λένε πως 

η συναισθηματική αυτή μπαλάντα είναι ξεκάθα-
ρα γραμμένη για εκείνον, αφού αναφέρεται σε 
μια τοξική σχέση.
Οι δυο τους έζησαν στο παρελθόν έναν θυελ-
λώδη έρωτα και μάλλον η Σελένα δεν δέχτηκε 
τόσο εύκολα ότι εκείνος προχώρησε. «Έδωσα 
όλο μου το είναι και όλοι το ξέρουν», λέει το 
τραγούδι και πιθανότατα αναφέρεται στο γεγο-
νός ότι μετά τον χωρισμό τους όλοι πήραν το 
μέρος της. «Με απέρριψες και τώρα φαίνεται. 
Σε δύο μήνες μας αντικατέστησες», λέει παρα-
κάτω, φωτογραφίζοντας το σύντομο χρονικό 
διάστημα που ο Mπίμπερ μπήκε σε νέα σχέση 
μετά τον χωρισμό τους. Πρόκειται για τη Χέιλι 
Μπάλντουιν, με την οποία είναι πλέον παντρε-
μένος και πολύ ερωτευμένος. Η ίδια, πάντως, 
ανέφερε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι 
εμπνευσμένο από τα πολλά πράγματα που 
έχουν συμβεί στη ζωή της.
Πρόσφατα έκανε και την πρώτη της τηλεοπτική 
εμφάνιση στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία. 
Ωστόσο, το γεγονός ότι πάσχει από λύκο και 

ότι έκανε μεταμόσχευση νεφρού την επισκία-
σε -για λίγο. Τα διεθνή Media μετέδωσαν ότι η 
27χρονη τραγουδίστρια έπαθε κρίση πανικού 
λίγο πριν ανέβη στη σκηνή. Εκείνη, όμως, σχολί-
ασε πως νιώθει υπέροχα που επέστρεψε και ευ-
χαρίστησε την ομάδα και τους θαυμαστές της 
για την υποστήριξη.
Τα παρακάτω λόγια της Σελένα Γκόμεζ αντικα-
τοπτρίζουν το συναίσθημα της απώλειας που 
ένιωσε, αλλά και πώς κατάφερε να ορθοποδή-
σει!

Single... lady!
«Διασκεδάζω και μόνη μου. Η αλήθεια είναι ότι 
τον πρώτο χρόνο δεν μου άρεσε το γεγονός ότι 
ήμουν μόνη. Τώρα, όμως, αισθάνομαι φοβερά. 
Θέλω η επόμενή μου σχέση να είναι αληθινή 
και να έχουμε επικοινωνία. Θεωρώ πως όσο με-
γαλώνεις, βρίσκεις ανθρώπους που είναι -πραγ-
ματικά- σωστοί για σένα».

Οι παλιές αγάπες...
«Χρειάζεται χρόνος για να συνειδητοποιήσει 
κάποιος ότι έχει χάσει τον εαυτό του. Το κορί-
τσι που ήμουν πριν μπω σε κάποια σχέση είναι 

το κορίτσι που θέλω να είμαι, ωστόσο τώρα αι-
σθάνομαι ότι μοιάζω σε εκείνο το κορίτσι. Είχα 
σχέση με ανθρώπους που τους ερωτεύτηκα μέ-
χρι που ένιωσα κενή, το απόλυτο τίποτα. Αισθα-
νόμουν άχρηστη. Ήταν φρικτό. Πραγματικά, 
ήταν το πιο απαίσιο συναίσθημα!».

Η στήριξη από την Τέιλορ Σουίφτ
«H Τέιλορ Σουίφτ ήταν πολύ στεναχωρημένη 
που ήμουν λυπημένη. Ήταν από τους φίλους 
που ήταν δίπλα μου. Από αυτούς που έβλεπαν 
ότι δεν ήμουν καλά και στεναχωριόντουσαν, 
αλλά ποτέ δεν σταμάτησαν να με αγαπούν. 
Όταν ερμήνευσα το “Lose you, to love me” 
μπροστά στη μητέρα, τον πατέρα μου και έπειτα 
έδειξα το βίντεο στην Τέιλορ, άρχισε να κλαί-
ει. Δεν έκλαιγε διότι το τραγούδι ήταν συναι-
σθηματικό, αλλά επειδή ήμουν και πάλι ενεργή. 
“Είμαστε τόσο χαρούμενοι που είσαι εδώ”, μου 
είπαν. Μετά από όσα πέρασα, αυτή ήταν μια 
τόσο όμορφη στιγμή».

H φροντίδα
«Ξέρω ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, άντρες 
και γυναίκες, που έχουν αισθανθεί το συναί-
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σθημα της απώλειας. Και είναι εξαι-
ρετικά πραγματικό και υπερβαίνει 
τα ΜΜΕ. Δεν έχει σημασία εάν 
είσαι στη θέση μου ή αν βρίσκεσαι 
στη θέση κάποιου άλλου, διότι πά-
ντα θα βρίσκεσαι σε κάποιον αρνη-
τικό χώρο. Αυτός είναι και ο λόγος 
που πρέπει να είσαι προσεκτικός. 
Προσωπικά, έπρεπε να κάνω βή-
ματα πίσω και να επικεντρωθώ στο 
τι κάνω».

Πώς η θεραπεία τη βοήθησε 
να βρει τον εαυτό της 
«Πέρσι είχα πολύ χρόνο να σκε-
φτώ. Χρειαζόμουν μια στιγμή για 
τον εαυτό μου, διότι αισθάνομαι ότι 
μεγαλώνω και αλλάζω. Μακάρι να 
γνώριζα αυτά που ξέρω τώρα. Είχα 
την ευκαιρία να αναλογιστώ κά-
ποια πράγματα. Πιο συγκεκριμένα, 
να εστιάσω στον νεαρότερο εαυτό 
μου και να τον «αγκαλιάσω». Ήταν 
μια εμπειρία αναζήτησης βοήθειας 
για την ψυχική μου υγεία. Είναι δύ-
σκολο, αλλά συνάμα εκπληκτικό. 
Είναι πολύ δύσκολο να ανοιχτείς, 
αλλά είναι ένα από τα πιο σημα-
ντικά πράγματα να γνωρίζεις τον 
εαυτό σου. Δεν λέω ότι όλοι στον 
κόσμο πρέπει να το κάνουν, απλώς 
λέω ότι με βοήθησε να καταλάβω 
πράγματα για τον εαυτό μου και την 
παιδική μου ηλικία. Είναι ανάμικτα 
τα συναισθήματα».

Το μήνυμα μέσα από το νέο 
της τραγούδι
«Το “Lose you, to love me” είναι 
από εκείνα τα τραγούδια που αι-
σθάνομαι ότι με απελευθερώνουν 
και ελπίζω ότι τα κορίτσια σε όλον 
τον κόσμο μπορούν να αισθαν-
θούν ότι υπάρχει στήριξη. Αυτό 
ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω για 
τον εαυτό μου, ανεξάρτητα από τι 
επρόκειτο να συμβεί μετά».

Νέα προοπτική... ζωής!
«Έχω αποχωρήσει λίγο από τον 
χώρο, αλλά απολαμβάνω τη ζωή 
μου και δεν σκέφτομαι τίποτα που 
να μου προκαλεί άγχος. Δεν εστιά-
ζω πλέον στο να κάνω τους ανθρώ-
πους να με συμπαθήσουν... Νιώ-
θω ότι σχετίζομαι περισσότερο με 
τους μη συμβατικούς χαρακτήρες, 
μιας και τείνω να σπάζω τους κα-
νόνες. Νιώθω πιο ατρόμητη τώρα. 
Όταν νιώθεις ασφάλεια με τον εαυ-
τό σου, μπορείς να κάνεις τα πά-
ντα. Δεν αμφιβάλεις πλέον και νιώ-
θεις απελευθερωμένος. Είμαι πιο 
σίγουρη για τον εαυτό μου τώρα».

Βιογραφία
Η Σελένα Γκόμεζ γεννήθηκε στο 
Τέξας και πήρε το όνομά της από 
την τραγουδίστρια της tejano μου-
σικής και ηθοποιό, Σελένα Πέρεζ. 
Οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη 
ήταν πέντε ετών και στη συνέχεια 
έμεινε μαζί με τη μητέρα της. Έζη-
σε φτωχικά παιδικά χρόνια, αλλά 
το ενδιαφέρον της για τον χώρο 
του θεάματος δεν άργησε να έρ-
θει. Έτσι, άρχισε να πηγαίνει σε 
οντισιόν, όπου κατάφερε να κερ-

δίσει τον ρόλο της «Gianna» στη 
σειρά «Barney and Friends», στην 
οποία συνάντησε την -επίσης- τρα-
γουδίστρια Ντέμι Λοβάτο. Η κα-
ριέρα της επεκτάθηκε και πρω-
ταγωνίστησε σε πολλές ταινίες, 
ενώ λίγα χρόνια αργότερα δημι-
ούργησε το δικό της μουσικό συ-
γκρότημα. Το πρώτο τραγούδι στο 
Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ το 
2008 ήταν το «Tell Me Something 
I Don't Know». Έκτοτε, κατάφερε 
να εδραιωθεί στη μουσική βιομη-

χανία και να μας χαρίσει ασύλλη-
πτες ερμηνείες. Σημαντικό επίτευγ-
μα στην καριέρα της ήταν η συμβο-
λή της ως «νεότερη Πρεσβευτής 
της UNICEF». Από την εμπειρία 
της, δήλωσε το εξής: «Η UNICEF 
βοηθά τις οικογένειες της Χιλής 
να ξεφύγουν από τη φτώχεια, την 
πρόληψη της βίας μέσα στο σπίτι 
και την προώθηση της εκπαίδευ-
σης». ok!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: WENN.COM
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WENN.COM
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Σε μια λαμπερή βραδιά, 
ανάμεσα σε περισσότε-
ρα από 250 υψηλόβαθ-

μα στελέχη της αγοράς, αναδεί-
χθηκαν και επιβραβευτήκαν οι 
σημαντικότερες τάσεις και οι πιο 
καινοτόμες και αποτελεσματικές 
ενέργειες Digital Marketing. Τα 
βραβεία παρουσίασε ο Άθως 
Αντωνίου. Το δύσκολο έργο 
της αξιολόγησης είχε αναλά-
βει η Κριτική Επιτροπή, η οποία 
σχηματίστηκε από δύο Προέ-
δρους, την Ελένη Κίτρα, Head of 
Automotive & Financial Services, 
Middle East-N.Africa, Facebook 
και τον Ηλία Σούση, Head of 
Domestic Market, Agencies 
and YouTube Greece, Bulgaria, 
Cyprus, Malta, Google. Μαζί 
τους αξιολόγησαν τα έργα άλ-
λοι 27 experts από την Κύπρο, 
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τη 
βραδιά άνοιξαν με χαιρετισμούς 
η Σόφη Μιχαηλίδου, Διευθύ-
ντρια Γραφείου Τύπου και Πληρο-
φοριών, η Μαρία Κυριάκου, Ανα-
πληρώτρια Διευθύνουσα Σύμ-
βουλος Dias Media Group, η 
Τζένη Αναγνωστοπούλου, Γενική 
Διευθύντρια DB Communications 
και ο Περικλής Θεοδωρίδης, 

Η CABLENET ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ CYPRUS DIGITAL MARKETING 
AWARDS 2019 ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ FILOXENIA CONFERENCE CENTER

Cyprus Digital Marketing awarDs 2019

Η ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Η Έλενα Μενελάου Η Σόφη Μιχαηλίδου

Η Τζένη Αναγνωστόπουλου  Η Μαρία Κυριάκου Ο Περικλής Θεοδωρίδης

Οι νικητές της 
μεγάλης βραδιάς
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Η ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Η Μαρία και η Αναστασία Κυριάκου

Ο Λούης Καστελλανής, η Μαρία Βαρελάκη, η Κωνσταντίνα 
Χατζηζαχαρία και ο Παναγιώτης ΛοϊζίδηςΟ Ζαχαρίας Φιλιππίδης

Η Γεωργία Τουτουντζιάν και
η Μαρία Τερεζοπούλου

Η Σοφία Τίνκα

Ο Στέλιος Αναστασιάδης Ο Μάριος Ιωάννου Η Φωτούλα Νικολάου και η Τίνα Γαβριηλίδη
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Εμπορικός Διευθυντής της 
Cablenet. Στον χαιρετισμό της 
η Σοφή Μιχαηλίδου αναφέρ-
θηκε στις νέες ευκαιρίες που 
δημιουργεί το digital, προσφέ-
ροντας ένα πρωτόγνωρα μετρή-
σιμο περιβάλλον, όπου η απο-
τελεσματικότητα των ενεργειών 
αξιολογείται δυναμικά και επη-
ρεάζει παραδοσιακά επιχειρημα-
τικά μοντέλα και δομές. «Η Δίας 
και Boussias Communications 
κλείνει πανηγυρικά το 2019, 
αφού ο νέος τρόπος προσέγ-
γισης των Awards που μας με-
τέφερε στην Κύπρο η Boussias 
Communications έχει αγκαλια-
στεί από την κυπριακή αγορά», 
είπε χαρακτηριστικά η Μαρία 
Κυριάκου, ενώ η Τζένη Αναγνω-
στοπούλου έκανε λόγο για το 
τρίπτυχο πάνω στο οποίο βασί-
στηκε η διοργάνωση των βρα-
βείων, αναφέροντας την επιλογή 
κατηγοριών, που απαντούν στην 
πραγματικότητα του κάθε κλά-
δου, την έγκριτη κριτική επιτροπή 
και τη διαφάνεια και αξιοκρατία 
στην αξιολόγηση. Τέλος, ο Περι-
κλής Θεοδωρίδης αναφέρθηκε 
στη δέσμευση της Cablenet να 
υποστηρίζει τους τομείς του μέλ-
λοντος και ο τομέας του Digital 
Marketing να αποτελεί το παρόν 

και το μέλλον της επικοινωνίας.
Συνολικά απονεμήθηκαν 19 
Gold βραβεία, 25 Silver και 
21 Bronze. Οι μεγάλοι νικη-
τές των χρυσών βραβείων ήταν 
οι: Admine, Barazite Holdings 
Ltd (BLEND Digital), Beautyline 
Stores C.A. Papaeelinas, Base 
Element Ltd, Delema McCANN 
Cyprus, Gnomi Limited, JPP 
Marketing, LightBlack Solutions, 
L&T Partners Communication 

Ο Δημήτρης Πορτοκάλογλου

Η Αντωνία ΧριστοδούλουΗ Ξένια Ξενοφώντος
Η Τζένη Αναγνωστοπούλου και
ο Σταύρος Λάντας

Services, MOV Management, 
Pixel Actions, Τράπεζα Κύ-
πρου, The Worx Brand 
Involving Communications. 
Χρυσός χορηγός ήταν το 
Βazaraki, Χορηγός η Coneq 
και Χορηγός Επικοινωνίας το 
Sigmalive. Τα Cyprus Digital 
Marketing Awards ήταν μια 
διοργάνωση της Boussias 
Communications και του εκ-
δοτικού Οίκου Δίας, με συν-

διοργανωτή το Γραφείο Τύπου 
& Πληροφοριών. Η διοργάνω-
ση πραγματοποιήθηκε υπό την 
αιγίδα του KOEΔ. Για να δείτε 
τα αποτελέσματα αναλυτικά, 
φωτογραφίες και βίντεο της 
βραδιάς επισκεφθείτε το www.
digitalmarketingawardscy.com

  
ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 

Ο Λευτέρης Αθανασίου και
η Στέλλα Βιολάρη

Η Ευτυχία Ανδρέου

Η Δέσποινα Ευσταθίου
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Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ FASHION PUBLICIST ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ ΛΟΥΚΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΚΑΙ ΕΞΗΓΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΔΑ

ΆννΆ Πούλού

«Η ΜΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

Ο πολιτικός Muhammad Ali Jinnah 
είχε πει ότι «υπάρχουν δύο δυ-
νάμεις στον κόσμο αυτό. Η πένα 

και το σπαθί. Ωστόσο, υπάρχει και μια τρί-
τη δύναμη που κυριαρχεί των άλλων δύο. 
Αυτή της γυναίκας». Κι όμως είχε δίκαιο, εάν 
αναλογιστούμε ότι αρκετές γυναίκες σε θέ-
σεις-κλειδιά απέδειξαν ότι μπορούν να τα 
καταφέρουν περίτρανα. Η Άννα Πούλου, η 
οποία ασχολείται με τη διαχείριση φήμης, 
το branding και τις δημόσιες σχέσεις, είναι 
από εκείνες τις γυναίκες σε ηγετικά πόστα 
που μπορούν να τα φέρουν όλα εις πέρας 
έχοντας για σύμμαχο την ικανότητα του «και-

ρόν γνώθι». Σε μια αποκλειστική συνέντευξη 
η κα Πούλου μάς μιλά για το branding και τη 
συνεργασία της με την Κύπρια σχεδιάστρια 
μόδας Λουκία Κυριάκου. Επιπλέον, αναφέ-
ρεται στον πρόσφατο χαμό της (σχεδιάστρι-
ας) Σοφίας Κοκοσαλάκη και εξηγεί με τον 
δικό της ιδιαίτερο τρόπο τη φιλοσοφία πίσω 
από τη μόδα!

Πώς κατάφερες να εδραιωθείς στον 
χώρο και να συνδυάσεις τις δημό-
σιες σχέσεις με τη βιομηχανία της 
μόδας;
Με πολλή δουλειά και σεβασμό στον χώρο 

και τους ανθρώπους που είναι χρόνια σε αυ-
τόν. Eπίσης, επεδίωξα να μάθω τα πάντα από 
τους καλύτερους, τόσο ακαδημαϊκά όσο και 
βιωματικά. Οι δημόσιες σχέσεις ήταν ανέκα-
θεν συνδεδεμένες με τον χώρο της μόδας. 
Το fashion PR -στο οποίο και εξειδικεύομαι- 
είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους 
δυο χώρους. Ως fashion publicist συνερ-
γάζομαι απευθείας με ανθρώπους από τον 
χώρο της μόδας, αλλά και οποιονδήποτε 
καθιερωμένο εντός και εκτός Ελλάδας που 
μπορεί να προωθήσει αποτελεσματικά το 
brand που έχω αναλάβει.

Η άνοδος της ψηφιακής επικοινωνί-
ας και των social media τι σημαίνει 
για τις δημόσιες σχέσεις και τη δια-
χείριση φήμης; 
Η άνοδος της ψηφιακής επικοινωνίας έχει 
κάνει επιτακτική την ανάγκη των δημοσίων 
σχέσεων του online reputation management 
και τou social media branding. 

Τα κοινωνικά δίκτυα, πέραν του ότι 
ενημερώνουν και ενώνουν τους αν-
θρώπους μέσα από τις διάφορες 
μορφές τους, αποτελούν και βασικά 
εργαλεία ανάπτυξης, δημιουργίας 
και προώθησης σε ατομικό, επαγ-
γελματικό και συλλογικό επίπεδο.
Ειδικότερα το online reputatation 
management έχει γίνει αναγκαίο για την προ-
ώθηση αλλά και για τη διαφύλαξη της δημό-
σιας εικόνας μας. Η φήμη, όπως και η υστε-
ροφημία, είναι εξίσου αναπόσπαστα κομμά-
τια αυτών. Είσαι «ορατός» θετικά ή αρνητικά, 
είσαι επίκαιρος και ενδιαφέρων. Αυτό από 
μόνο του, εκτός από οφέλη, συνιστά και με-
γάλη προσοχή. Επιβάλλεται να θεσπιστεί μια 
επικοινωνιακή στρατηγική για να δημιουργη-
θεί μια σταθερή και αυθεντική ηλεκτρονική 
εικόνα. Όταν τα social media χρησιμοποιη-
θούν σωστά, μπορούν και αποδίδουν τερά-
στια οφέλη, καθώς η διαχείριση φήμης απο-
τελεί το άυλο κεφάλαιο μιας επιχείρησης.
 
Πόσο σημαντικό είναι το brand 
name και ποια προσόντα πρέπει να 
έχει κάποιος, έτσι ώστε να «κτίσει» 
ένα πολύ δυνατό όνομα;
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Το brand name είναι πολύ σημαντικό, επειδή 
δεν είναι μόνο ότι δημιουργεί μια αξέχαστη 
εντύπωση στους αποδέκτες, αλλά επιτρέπει 
στον κόσμο να γνωρίζει τι να περιμένει από 
εμάς ή την εταιρεία μας. Είναι μια εκπροσώ-
πηση του ποιοι είμαστε ως επιχείρηση και 
πώς επιθυμούμε να μας αντιληφθούν.
Η διαφήμιση, η εξυπηρέτηση πελατών, τα δι-
αφημιστικά εμπορεύματα, το λογότυπο. Όλα 
αυτά τα στοιχεία λειτουργούν μαζί για να δη-
μιουργήσουν ένα μοναδικό επαγγελματικό 
προφίλ. To brand name είναι απολύτως κρί-
σιμο για μια επιχείρηση, λόγω της συνολικής 
επίδρασης που έχει. Μπορεί να αλλάξει τον 
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβά-
νονται το brand μας, μπορεί να οδηγήσει σε 
νέες επιχειρήσεις και να αυξήσει την ανα-
γνωσιμότητα της επωνυμίας. Είναι ο τρόπος 
με τον οποίο μια εταιρεία ή ένα φυσικό πρό-
σωπο παίρνει την αναγνώριση.

Πώς προέκυψε η συνεργασία σου 
με τη σχεδιάστρια μόδας Λουκία 
Κυριάκου και ποιο στοιχείο της σε 
έκανε να θέλεις να γίνεις μάνατζέρ 
της;
Ανέκαθεν ήταν μέσα στο «ραντάρ» της μό-
δας μου, την παρακολουθούσα και ξεχώριζα 
τη δουλειά της. Γνωριστήκαμε μέσω κοινών 
γνωστών. Η συνεργασία μας προέκυψε αμέ-
σως. Η Λουκία έχει όλα αυτά τα χαρακτηρι-
στικά που για εμένα είναι απαραίτητα προκει-
μένου να συνεργαστώ. Συνδυάζει αρμονικά 
το ταλέντο της με την ομορφιά της ψυχής 
της. Το ρούχο της έχει κάτι να πει: έχει χα-
ρακτήρα, ποιότητα και ταυτότητα. Εξυμνεί τη 
θηλυκότητα με τον μοναδικό σχεδιασμό των 
ρούχων της και αναδεικνύει την ομορφιά του 
σώματός μας με τα υπέροχα υφάσματα που 
χρησιμοποιεί.

Μίλησέ μου για το Athens Fashion 
Week, στο οποίο έλαβε μέρος για 
ακόμη μια χρονιά η Λουκία.
Η Λουκία με τη συλλογή της «Revival» απευ-
θύνεται σε όλες τις γυναίκες και ειδικά σε 
αυτές που επανέρχονται δυναμικά μετά από 
μια περίοδο στασιμότητας. Ουσιαστικά είναι 
γυναίκες που ξαναβρίσκουν τον εαυτό τους. 
Γυναίκες που διεκδικούν τα όνειρά τους και 
επαναπροσδιορίζουν τους στόχους τους. Η 
γυναίκα σε αυτή τη συλλογή «αναβιώνει» τη 
θηλυκότητα και τη δυναμική της.

Τι θα ήθελες να δεις σε μια πασαρέ-
λα στην Ελλάδα που σε έχει ενθου-
σιάσει στις πασαρέλες του εξωτερι-
κού;
Καταρχάς, θα ήθελα να σας τονίσω ότι η 
Ελλάδα έχει κάθε δυναμική να παρουσιάσει 
μόδα υψηλής ποιότητας. Το Athens Εxclusive 
Designer Week κάνει μια σοβαρή και αξι-
οπρεπή προσπάθεια να αναδείξει τη μόδα 
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μας και τους εκφραστές της. Αυτό που ήθε-
λα να δω στην Ελλάδα το είδα στο show της 
Μαίρης Κατράντζου. Ήταν στα πρότυπα με-
γάλων ξένων οίκων. Όλο αυτό το ελληνικό 
στοιχείο που αναβλύζει μέσα από τη γη που 
γεννήθηκε και μετουσιώθηκε σε τέχνη και 
έγινε ένα ύμνος. Ήταν ένα φαντασμαγορι-
κό show. Θα ήθελα να δω και αλλά fashion 
show, μεγάλων οίκων, που και στο παρελθόν 
έχουν ζητήσει να κάνουν μοναδικά show 
στην Ελλάδα και τους έχουμε αρνηθεί.

Η μόδα καθημερινά αλλάζει και 
εμείς καλούμαστε να συμβαδίσου-
με με τις νέες τάσεις. Θεωρείς ότι 
πρέπει να ακολουθούμε τον ρυθ-
μό αυτό ή να κρατάμε ένα δικό μας 
στυλ, τύπου «All time classic»;
Η μόδα αλλάζει αλλά επανέρχεται. Τα 
fashion trends απλά μας καθοδηγούν για την 
τάση της μόδας. Πιστεύω ότι πρέπει να επι-
λέγουμε τα fashion trends που μας ταιριά-
ζουν και να τα προσαρμόζουμε στο προσω-
πικό μας στυλ.

Πιστεύεις ότι η φιλοσοφία της έννοι-
ας «μόδα», όταν αναζητάει κάποιον 
ανανεωτικό καθημερινό ρόλο, αγ-
γίζει και έναν πολιτικό προβληματι-
σμό;
Η Coco Chanel είχε πει ότι «η μόδα δεν 
υπάρχει μόνο στα φορέματα. Υπάρχει στον 
ουρανό, στον δρόμο, σε ιδέες, στον τρό-
πο που ζούμε, στο τι συμβαίνει γύρω μας» 
και ο Yves Saint Laurent ότι «η μόδα φεύγει. 
Το στυλ είναι αιώνιο». Θεωρώ ότι η αλήθεια 
βρίσκεται κάπου ανάμεσα. Όλη μας η ζωή 
θέλει ανανέωση. Δεν υπάρχει πιο θλιβερό 
πράγμα από το να μην ανανεώνεσαι, διό-
τι έτσι δεν εξελίσσεσαι. Μόδα και πολιτική; 
Γιατί όχι; Ταυτοποιείσαι με ό,τι βλέπεις πολ-
λές φορές ή ακούς και αυτόματα το υιοθε-
τείς ή το απορρίπτεις. Συνεπώς ναι, αγγίζει 
και πολιτικό και κυρίως πολιτισμικό προβλη-
ματισμό. 

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος μύθος 
για τον κόσμο της μόδας;
Ο μύθος για το Lifestyle στον κόσμο της μό-
δας ως τρόπος ζωής. Ο τρόπος που ντυνό-
μαστε αντικατοπτρίζει και το ποιοι είμαστε 
και το πώς ζούμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι λά-
θος. Δεν σε κάνει πραγματικά ευτυχισμένο 
και επιτυχημένο εάν είσαι μέσα στη μόδα. 
Ενισχύει τις δυνατότητές σου και σε κάνει 
πιο αρεστό. Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης.
Στη φιλοσοφική του προσέγγιση δεν φοράς 
κάτι για να γίνεις ευτυχισμένος, ούτε για να 
αποκτήσεις προσωπικότητα. Το φοράς για 
να την αναδείξεις.

Στο προφίλ σου στο Instagram έχεις 
μια φωτογραφία με τη διεθνούς 

φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μό-
δας Σοφία Κοκοσαλάκη, που «έφυ-
γε» από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 47 
ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με 
τον καρκίνο. Πραγματικά, ήταν μια 
είδηση που βύθισε τον κόσμο της 
μόδας στη θλίψη…
Η Σοφία Κοκοσαλάκη είναι ο λόγος για να 
είναι μια χώρα και ένα ολόκληρο έθνος από-
λυτα περήφανο. Επέβαλλε στην παγκόσμια 
μόδα τα αρχαία ελληνικά μοτίβα και δικαί-
ως αποθεώθηκε γι’ αυτό. Έβαλε στα μεγάλα 
σαλόνια της μόδας το «Μade in Greece», 
χάρη στην αγάπη και την αδυναμία της σε 
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οτιδήποτε έχει άρωμα Ελλάδας. Είμαι συ-
γκλονισμένη από τον πρόωρο χαμό της. Εί-
χαμε συναντηθεί τον περασμένο Μάιο στην 
παρουσίαση της εξαιρετικής συλλογής κο-
σμημάτων της. Τέλη Ιουλίου συζητούσαμε 
για ενδεχόμενη συνεργασία μας όσον αφο-
ρά την προώθηση των κοσμημάτων της στο 
εξωτερικό. Θέλω και δημόσια να εκφράσω 
τη βαθύτατη οδύνη μου στην οικογένειά της 
και κυρίως στη μητέρα της, κυρία Στέλλα Κο-
κοσαλάκη, την οποία γνωρίζω προσωπικά.

Ποιοι σχεδιαστές θα έλεγες ότι είναι 
στο «ραντάρ» σου;
Από ξένους σχεδιαστές αυτή τη στιγμή πα-
ρατηρώ και έχω ενθουσιαστεί με το brand 
rotate by Βirger Christensen, ένα brand από 
την Κοπεγχάγη. Από Έλληνες σχεδιαστές 
αυτή τη στιγμή έχει κεντρίσει την προσοχή 
μου ο Δημήτρης Ορδουλίδης. Έχει ένα αδι-
αμφισβήτητο ταλέντο να συνδέει τη θηλυκό-
τητα με το αυστηρό ύφος των κοστουμιών 
που σχεδιάζει μοναδικά και ράβει με πολυτε-
λέστατα υφάσματα.

Έχεις πει ότι «δεν νιώθεις ότι το με-
γαλύτερο επαγγελματικό σου βήμα 
έχει έρθει ακόμα». Ποιο θεωρείς ότι 
θα μπορούσε να είναι αυτό και πώς 
σκοπεύεις να το πετύχεις;
Καθημερινά αποκτώ εμπειρία μέσα από διά-
φορες συνεργασίες που κάνω αλλά και την 
επαφή που έχω με διαφορετικούς δημιουρ-
γούς και εκπροσώπους της μόδας, από κάθε 
γωνιά του πλανήτη. Βαθιά προσδοκία μου 
και ευσεβής πόθος μου είναι να συνεργα-
στώ με κάποιο από τα περιοδικά –  μύθους 
της μόδας, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύ-
προ, ως Fashion Editor. Παρόλα αυτά αναζη-
τώ εκείνο που όχι μόνο θα με ολοκληρώσει 
στη δουλειά μου, αλλά θα με φέρει βήματα 
μπροστά και ως άνθρωπο. Μέσα στα σχέ-
διά μου είναι η ελληνική μόδα να πάρει στο 
εξωτερικό τη θέση που της αξίζει, μέσα από 
τη φιλοσοφία και τον χαρακτήρα του κλασι-
κού ελληνικού πρότυπου, έτσι ώστε να ται-
ριάζει στην ελληνική σημερινή πραγματικότη-
τα και κυρίως να γίνει trend παγκοσμίως. Η 
μόδα για μένα προσωπικά δεν είναι μόνο η 
δουλειά μου, αλλά είναι αγάπη και δημιουρ-
γία. Όταν δημιουργείς είσαι ευτυχισμένος 
και έρχεσαι πιο κοντά στον εαυτό σου. Έτσι 
και εγώ, έκανα αυτό το ταξίδι της αυτογνωσί-
ας μέσα από τους νέους στόχους που θέτω 
στη ζωή μου. Η μόδα της αισθητικής είναι 
η έναρξη μιας νέας ζωής. Φυσικά το κύριο 
στοιχείο είναι να ενισχύονται σύλλογοι και 
φορείς που έχουν σχέση με τον συνάνθρω-
πο και τις δύσκολες στιγμές της ζωής του για 
έναν καλό σκοπό. ok!

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ: ΛΙΛΙΑΝ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ
ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΝΤΙ
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Mε την είσοδο μασ στο 
2020 βαζουμε στοχουσ, 
που σκοπευουμε να τουσ 
υλοποίησουμε. δίνουμε 
ίδίαίτερη σημασία στη 
φροντίδα του ομορφίασ 
μασ καί ανακαλυπτουμε 
ο,τί νεοτερο εκανε την 
είσοδο του στον χώρο.

νεα χρονία, 
νεοί στοχοί

Rose Radiance Cream Super Restorative, 
Clarins, μιας νέας γενιάς αντιγηραντική κρέμα για την 
αναπλήρωση του δέρματος και την ενίσχυση της ακτινο-
βολίας. η κρέμα προσφέρει απολέπιση και ομορφαίνει 
το δέρμα και κάθε πρωί αναζωογονεί τη φυσική του ελα-
φριά ροζ ακτινοβολία. σχεδιασμένη για γυναίκες άνω 
των 50 που γνωρίζουν τη δική τους αληθινή ομορφιά.

Prodigy Cellglow, Concentrate, 
Helena Rubinstein, η νέα γενιά περιποί-
ησης στην αντιγήρανση και τη λάμψη. αυ-
τός ο ορός φέρνει την επανάσταση στην 
περιποίηση της επιδερμίδας εστιάζοντας 
στον κυτταρικό επαναπρογραμματισμό.

Mineral 89, Vichy, ένα ισχυρό 
booster με 89% ιαματικό μεταλλι-
κό νερό και υαλουρονικό οξύ, που 
θα σου χαρίσουν ενυδάτωση, τό-
νωση και ενδυνάμωση στην επιδερ-
μίδα σου.

Sublimage 
L’Essense 
Fondamentale, 
Chanel, ορός που 
ασκεί ολοκληρωμέ-
νη δράση στην πυ-
κνότητα και το μικρο-
ανάγλυφο του δέρ-
ματος. η επιδερμίδα 
φαίνεται πιο λεία, πιο 
σφριγηλή, πιο τονω-
μένη.

Gentle 
Nourishing 
Milk cleanser, 
-417, απαλό γα-
λάκτωμα καθα-
ρισμού, ιδανικό 
για εξαιρετικά ευ-
αίσθητο δέρμα. 
αφαιρεί το μακι-
γιάζ και καθαρίζει 
την επιδερμίδα σε 
βάθος, προσφέ-
ροντας μια αίσθη-
ση λάμψης στο 
δέρμα.

Jo Malone London 
boutique, αυτό είναι το πιο hot 
beauty νέο… ναι, η Jo Malone 
London boutique άνοιξε εδώ και 
λίγες μέρες το πρώτο της κατά-
στημα στη λευκωσία. Έτσι πια 
θα βρίσκεις τα αγαπημένα αρώ-
ματα, τις κρέμες σώματος, αλλά 
και τα μοναδικά κεριά στην οδό 
στασικράτους, στην καρδιά της 
πρωτεύουσας, σ’ ένα περιβάλλον 
όπου οι αγορές γίνονται μια μο-
ναδική εμπειρία γεμάτη έμπνευ-
ση.
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BEAUTYshopping

Το 2020 ο πλανήΤής 
Τής ομορφιας ανοιγει 
Τα «φΤερα» Του και μας 
Ταξιδευει ς’ ολοκλήρο
Τον κοςμο… με προϊονΤα 
που εχουν Τις ριζες Τους 
ςε διαφορες περιοχες 
Του πλανήΤή μας και 
μας ξελογιαζουν με 
Τήν πρώΤή μαΤια…

Beauty
around
the world

Gabrielle Chanel Essence, 
Chanel, αυτή η νέα οσφρητική 
παραλλαγή του γαλλικού οίκου 
προσφέρει μια πιο ζωντανή και πιο 
πλούσια πτυχή του αρχικού αρώμα-
τος. λαμπερό σαν τον ήλιο, αυξά-
νει το εκθαμβωτικό χάρισμα της γυ-
ναίκας που το φοράει με ζεστασιά 
και φωτεινότητα.

Mon Guerlain Eau 
de Parfum Intense, 
Guerlain, ένα ακόμη 
γαλλικό άρωμα, στην 
πιο αισθησιακή γυ-
ναικεία ερμηνεία του 
πρώτου Mon Guerlain. 
χάρη στα αρχικά χα-
ρακτηριστικά του, με 
νότες λεβάντας, βα-
νίλιας και σανδαλό-
ξυλου, το νέο άρωμα 
είναι πιο τολμηρό, με 
απεριόριστα σαγηνευ-
τικά και απαλά, ισχυ-
ρά, αλλά γλυκά χαρα-
κτηριστικά.

L'Interdit Eau de 
Toilette, Givenchy, 
ένα νέο άρωμα του 
γαλλικού οίκου, τόσο 
ζωντανό και απελευθε-
ρωτικό όσο και το eau 
de Parfum. απελευθε-
ρώνει μια πνοή καθα-
ρού αέρα και τονίζει τη 
σκοτεινή πλευρά κάθε 
γυναίκας. είναι ένα δυ-
νατό και συνάμα αέρι-
νο άρωμα που προκα-
λεί μια αίσθηση χαράς 
στο δέρμα.

Métallique, το νέο 
άρωμα του Αμερι-
κανού σχεδιαστή 
Tom Ford, με μια 
έκρηξη από ανάλα-
φρες αλδεΰδες αγκα-
λιάζει το δέρμα σαν 
ένα κεντημένο, θω-
ρακισμένο φόρεμα, 
ένα μεταλλικό θηκά-
ρι που αποκτά ακό-
μα περισσότερη λάμ-
ψη μέσα από τη σύ-
γκρουση με τις δρο-
σερές νότες από πρά-
σινο περγαμόντο και 
ζωηρό ροζ πιπέρι.

Pine & Eucalyptus Diffuser, Jo 
Malone London, το κομψά σχεδι-
ασμένο diffuser, με εθιστικό, φρέσκο   
άρωμα των δασών της Βρετανίας. δι-
ακόσμησε τους χώρους σου μ’ ένα 
τέτοιο diffuser, γιατί ανανεώνει συνε-
χώς το σπίτι σου με φρεσκάδα. 

Hermann Gourmet 
Cosmetics, το πρώτο 
κατάστημα της κυπρια-
κής μάρκας πολυτελών 
καλλυντικών άνοιξε τις 
πόρτες του κατά την τε-
λευταία εβδομάδα του 
νοεμβρίου 2019. Το κα-
τάστημα βρίσκεται στην 
γωνία των οδών μνα-
σιάδου 11ή και ςτασι-
κράτους, στην καρδιά 
της λευκωσίας και είναι 
έτοιμο να σας συνεπάρει 
με μια μοναδική ματιά 
στον «hermann Gourmet 
Cosmetics» τρόπο ζωής.
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style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

instagram:mariannahadjimina

insta-tip
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ClassiC tweed
Υποδεχομαστε τη νεα χρονια με αγαπημενα 
κλασικα tweed σΥνολα ιδανικα για chic εμφανισεισ

Φόρεσε πολλά hair clips μαζί 
προσθέτοντας έτσι μια φρέσκια νότα 

στα κλασικά σου σύνολα!
(€9.99, sTraDiVariUs)

Φόρεμα, 
MarKs&spENcEr.

Μπλούζα, TOMMY 
hilFiGEr x ZENDaYa.

Μπερέ €7.99, 
sTraDiVariUs.

Blazer, 
MarKs&spENcEr.

sling back 
€29.95, 
ΖΑRA.

Παλτό, 
NEXT.

Φούστα €36, 
DOrOThY 
pErKiNs.

Φούστα €25.99, 
sTraDiVariUs.

Σκουλαρίκια, 
FOlli 

FOlliE.
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Silver SequinS
Ασημί πΑγίέτέσ ντύνούν τίσ πίο λΑμπέρέσ 
έμφΑνίσέίσ τησ νέΑσ χρονίΑσ!

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

A
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 FE
RR

ET
TI

Φούστα €19.99, 
STRADIVARIUS.

Στέκα 
μαλλιών 
€15.95, 
ZARA.

Φόρεμα Trussardi 
Jeans, LABELS.

Μποτάκι, 
ALDO.

Τσάντα, 
ACCESSORIZE.

Μπλούζα €48, 
DOROTHY PERKINS.

Mπλούζα €19.99, Η&Μ 
HOLIDAY COLLECTION.

Φούστα €19.99, Η&Μ 
HOLIDAY COLLECTION.

Πέδιλο, 
ALDO.

Σκουλαρίκια, 
ALDO.
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Black Beauty
Διαχρονική κομψοτήτα με total black
outfits που αποπνεουν φινετσα
και γουστο!

Φούστα Pieces 
€34.99, 

DEBENHAMS.

Hair vine, 
ACCESSORIZE.

Φόρεμα €36, 
DOROTHY 
PERKINS.

Headband, 
ACCESSORIZE.

Φόρεμα, 
ARMANI 

EXCHANGE.

Σκουλαρίκια 
€12.95, ZARA.

Γόβα, 
ALDO.

Faux fur €82, 
TOP SHOP.

Μπλούζα 
Y.A.S €59.99, 

DEBENHAMS.

Τσάντα, 
ACCESSORIZE.
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ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Ο γνωστός Ελλαδίτης τραγουδιστής 
Νίκος Μακρόπουλος έρχεται σήμερα 

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου, για μια μοναδική 
εμφάνιση στο Lush Beach Bar στις 22.00 
στη Λάρνακα. Ο πετυχημένος ερμηνευτής 

θα ερμηνεύσει γνωστές παλιές και 
νέες επιτυχίες του. Για πληροφορίες και 
κρατήσεις στο τηλέφωνο 70008089.

«CHOOSE HOPE»
Η ΜΠΛΕ ΜΥΤΟΥΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΓΙΑ 3Η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ο Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Centre γιορ-
τάζει την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού και 
τα 30 χρόνια από την υπογραφή της Σύμβασης των Δικαι-

ωμάτων του Παιδιού και πραγματοποιεί για 3η συνεχή χρονιά την εκ-
στρατεία CHOOSE HOPE. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ενημέρω-
ση του κοινού για τους τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού, που 
επικεντρώνονται στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και η 

οικονομική 
ενίσχυση 
των δράσε-
ών του. Κε-
ντρικό στοιχείο της εκστρατείας παραμένουν για ακόμα μια χρονιά οι 
μπλε μυτούλες, που συμβολίζουν την ελπίδα και την ευαισθησία προς 
τα παιδιά.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
ΑΛΕΞΙΑ 
THE UNTOLD STORY OF 
WOMEN IN JAZZ ΜΕΧΡΙ 
04/01/2020
Η Αλέξια αποτίει φόρο τιμής και ερμη-
νεύει τις μεγάλες γυναικείες φωνές της αμερικανικής τζαζ στη μουσική σκηνή 
Red. Μέσα από τα λιγότερο γνωστά τους τραγούδια η πετυχημένη ερμηνεύ-
τρια θα αναδείξει, ποιες ήταν, τι ένιωθαν για όσα συνέβαιναν γύρω τους στον 
κόσμο αλλά και στην προσωπική τους ζωή και πώς επηρέασαν την κοινωνία 
μέσω του ακτιβισμού, τον οποίον είχαν επιλέξει ως τρόπο ζωής. Την Αλέξια θα 
συνοδεύει 5μελής ορχήστρα, η οποία αποτελείται από επίλεκτους μουσικούς 
της σύγχρονης κυπριακής τζαζ σκηνής με ειδικότητα στην τζαζ και την κλασική 
μουσική, με ήχο που έχει επιρροές από την μπλουζ, την γκόσπελ, τον αυτοσχε-
διασμό. Πληροφορίες 99059257.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ 
«THAT’S LIFE»

Μετά από τα τελευταία EP&LP με τίτλο 
«Αυτή είναι η ζωή» και «That’s Life», ο 
Πάνος Μουζουράκης θα εμφανιστεί 
την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου, στις 
22.00, στο Πέραμα στη Λεμεσό. Ο 
πολυτάλαντος και πάντα ιδιαίτερος Πάνος 
Μουζουράκης θα μας σαγηνεύσει ακόμα 
μια φορά παρασύροντάς μας σε μια βόλτα 
γεμάτη τραγούδια από την προσωπική 
του δισκογραφία, επιλογές από την 
ξένη σκηνή αλλά και τραγούδια άλλων 
καλλιτεχνών που σέβεται και αγαπάει. 
Μαζί του ο Απόστολος Βαλαρούτσος, Για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
25373763.

ΝΑΤΑΛΗ 
ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 
MY MISTRESS' EYES ARE 
NOTHING LIKE THE SUN
Η Νάταλη Κυνηγοπούλου, η οποία ζει και εργάζεται στο Λον-
δίνο, παρουσιάζει δουλειά της στην Κύπρο. Αυτή είναι η πρώ-
τη από μια σειρά εκθέσεων που προγραμματίζει το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Λευτέρη Οικονόμου σε συνεργασία με το project space 
Γκαράζ. Η έκθεσή της με τίτλο «My mistress' eyes are nothing 
like the sun» δανείζεται από το Σονέτο 130 του Σαίξπηρ. Πρόκει-
ται για μια καλλιτέχνη που ενσωματώνει και χρησιμοποιεί στη 
δουλειά της διάφορα εκφραστικά μέσα, όπως φιλμ, ήχο, βίντεο, 
κείμενο και performance. Για περισσότερες πληροφορίες στο τη-
λέφωνο  22001508.  

ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ 
ΠΟΛΥΜΕΛΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
Το Θέατρο Δέντρο διαμορφώνει εκτός της 
σκηνής του ένα διαφορετικό τοπίο μέσα 
στο θέατρό του, θέλοντας να φιλοξενήσει 
τη χριστουγεννιάτικη ιστορία «Ένα Αγόρι 
και το Αστέρι». Παραστάσεις θα ανεβούν 
σήμερα Κυριακή 5, αύριο Δευτέρα 6 Ιανου-
αρίου, στις 10:30 και 16:00 και το Σαβ-
βατοκύριακο 11 και 12 Ιανουαρίου στις 
16:00 στο Θέατρο Δέντρο. Εισιτήρια 10 
ευρώ. Για κρατήσεις και πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 99520835.

 ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΝΤΡΟ
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ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΑ
«ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΛΑΘΟΣ»
Τα πατώματα πέφτουν, οι πόρτες μαγκώνουν, 
οι ηθοποιοί εγκλωβίζονται στον ανελκυστήρα, 
ένας από αυτούς βρίσκεται δεμένος με χειροπέ-
δες σε έναν καναπέ και τον κουβαλά μαζί του 
από το ισόγειο στο ανώγειο, τα ποτά δεν είναι 
ουίσκι αλλά κάτι σχεδόν σαν… δηλητήριο, μια 
τεχνικός ρίχνεται στη σκηνή για να αντικαταστή-
σει την πρωταγωνίστρια διαβάζοντας τον ρόλο 
της από χειρόγραφο με σελίδες ανακατεμένες, 
ένα πτώμα που είναι… ζωντανό κι άλλα πολλά 
ευτράπελα χαρίζουν πραγματικά γέλια μέχρι δα-
κρύων στους θεατές της παράστασης «Το έργο 
που πάει λάθος», που ανεβάζει αυτή την περίο-
δο το Θέατρο Ένα. Τακτικές παραστάσεις κάθε 
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 20:30. 
Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 22348203.

Best of the Rest ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Η Ελληνική Τράπεζα συνεχίζει την Παραμυθούπο-
λη Λευκωσίας 2019. Το χριστουγεννιάτικο κλί-
μα θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή 12 Ιανουαρί-
ου. Είσοδος ελεύθερη. Για περισσότερες πληρο-
φορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο Facebook: 
ParamythoupoliXristougennon.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
Oι Planet of Zeus, οι χέβι ροκάδες 
της Ελλάδας που έχουν αποκτήσει 
ευρύ κοινό, θα εμφανιστούν σήμερα 
Κυριακή 5 Ιανουαρίου στις 22.00 
στο Savino Live στη Λάρνακα. Με 
πολυάριθμες συναυλίες σε όλο τον 
κόσμο επιστρέφουν για μια μοναδι-
κή εμφάνιση στη Λάρνακα. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 99860304/99426011.

PLANET OF ZEUS

  «ΛΙΟΛΙΑ»

ΘΕΜΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Για δεύτερη φορά στην 
Aντίπεινα Live στη Λευ-
κωσία έρχεται σήμερα 
Κυριακή 5 Ιανουαρί-
ου ο Θέμης Αδαμαντί-
δης. Για περισσότερες 
πληροφορίες αποτα-
θείτε στο τηλέφωνο 
99157577.

ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ BREEZE

Ο όμιλος Breeze αποχαι-
ρετά το 2019 και καλωσο-
ρίζει το 2020 με τον Πέ-
τρο Ιακωβίδη. Συγκεκριμέ-
να ο δημοφιλής ερμηνευ-
τής θα εμφανιστεί σήμερα 
Κυριακή 5 Ιανουαρίου, 
στις 22.00, στο Theama 
Winter Venue. Για περισσό-
τερες πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 70004711.

ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ
Με τη δεύτερη θεατρική της παραγωγή, 
«Λιόλια», επιστρέφει η Μemorandum 
Theatre Group (αποτελούμενη από 
τους Παναγιώτη Mπρατάκο, Αλέξαν-
δρο Αχτάρ και Χριστίνα Κωνσταντίνου), 
σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Μπρατάκου, 
στη δεύτερη σκηνή του Σατιρικού Θε-
άτρου στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή 
της βραβευμένης ηθοποιού και δημι-
ουργού Λέας Μαλένη, καθώς και της 

ανερχόμενης ηθοποιού Κρίστης Χαρα-
λάμπους. Παραστάσεις θα ανεβούν 
στις 11 και 12 Ιανουαρίου 2020 στις 
20:30. Γενική Είσοδος: €15 | €12 
(μειωμένο για ανέργους, συνταξιού-
χους, μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, 
ηθοποιούς). Για περισσότερες πληρο-
φορίες στα τηλέφωνα 96211590 | 
99659847. Εισιτήρια:  www.tickethour.
com.cy και σε όλα τα καταστήματα 
ACS Courier.
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Η σοκαριστικΗ εξομολογΗσΗ 
τΗσ για το ΠΩσ σκοτΩθΗκε 
ο Πατερασ τΗσ
η ραμόνα Φίλιπ αποκάλυψε πρώτη φορά πώς 
πέθανε ο πατέρας της και οι λεπτομέρειες σόκα-
ραν τους διαδικτυακούς της φίλους όταν διάβα-
σαν το κείμενο που έγραψε στο Instagram: «η 
26η Δεκεμβρίου είναι γλυκόπικρη ημέρα για 
εμένα τα τελευταία 22 χρόνια. Αυτή την ημέρα 
έχασα τον πατέρα μου σε ένα τραγικό αυτοκινη-
τιστικό δυστύχημα. Οδηγούσα… με πήρε ο 
ύπνος και πέθανε στα χέρια μου... στη μέση του 
πουθενά. Από τότε η ζωή δεν ήταν ποτέ η ίδια, 
ούτε για εμένα ούτε για κανέναν στην οικογέ-
νεια, αλλά και πάλι, ποιου η ζωή είναι τέλεια; 
μου λείπεις μπαμπά... Δεν είχα μοιραστεί ποτέ 
δημόσια ξανά αυτές τις σκέψεις μου, με κάποιον 
τρόπο βγήκαν φυσικά σήμερα».

τO ΠαρτI για τα 3α γενεθλια 
του γιου τουσ
Τα τρίτα του γενέθλια γιόρτασε την Πέμπτη 26 
Δεκεμβρίου ο γιος του Μιχάλη Σοφοκλέους 
και της Παναγιώτας Ιακώβου, ο μικρός Σοφο-
κλής. Οι γονείς του ετοίμασαν για εκείνον ένα 
υπέροχο πάρτι με τους φίλους του, με θέμα 
τον καρχαρία, αφού και η τούρτα του όσο και 
η γενικότερη διακόσμηση του χώρου αφορού-
σαν σε αυτόν. Το δώρο που επεφύλαξαν για 
τον τρίχρονο Σοφοκλή ήταν μία βέσπα στα 
κυβικά του, καθώς φαίνεται ότι έχει κληρονομή-
σει τη λατρεία για τις βέσπες από τον μπαμπά 
του. 

ρΑμΟνΑ ΦιλιΠ

«επειδή τελειώνει το 2019 και μπαίνει το 2020, περνάει ο καιρός και αφήνει 
ωραίες αναμνήσεις, αν θέλετε και εσείς να δημιουργήσετε μια όμορφη ανά-
μνηση εδώ στο επόμενο Voice of Greece, δηλώστε συμμετοχή ακολουθώντας 

τις πληροφορίες που βλέπετε στην οθόνη σας», είπε ο γιώργος λιανός αποχαιρετώντας 
τους τηλεθεατές στον τελικό του The Voice. Ήδη άρχισαν νέες συμμετοχές και το επόμε-
νο The Voice αναμένεται τον ερχόμενο οκτώβριο. 

ανακοινΩθΗκε νεοσ κυκλοσ
μετα τΗν τεραστια εΠιτυχια

THE VOICE

ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΥμΠΟΥρΑΣ 
- ΑρΕΤη ΘΕΟχΑριΔη

εγιναν γονεισ για ΠρΩτΗ φορα 
Την πιο ευτυχισμένη φάση της ζωής τους 
βιώνουν ο Σάββας Πούμπουρας και η Αρετή 
Θεοχαρίδη, μιας και την Πέμπτη 26 Δεκεμ-
βρίου έγιναν γονείς για πρώτη φορά. Η σύζυ-
γος του παρουσιαστή έφερε στον κόσμο την 
κόρη τους, ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 
2.900 γραμμαρίων και ύψους 51 εκατο-
στών. Ως γνωστόν, η οικογένεια θα στεγάσει 
την απέραντη ευτυχία της σε διαμέρισμα που 
ενοικίασε το ζευγάρι στη Λεμεσό.

μιχΑληΣ ΣΟΦΟΚλΕΟΥΣ-
ΠΑνΑγιωΤΑ ιΑΚωΒΟΥ
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HILTON NICOSIA
ΦΟΡΕΣΕ ΤΑ ΓΙΟΡΤΙΝΑ ΤΟΥ
Τα γιορτινά του για να υποδεχτεί 
τους συνεργάτες του έβαλε το Hilton 
Nicosia. Σε μια φαντασμαγορική 
εκδήλωση, το πρόσφατα ανακαινι-
σμένο ξενοδοχείο της πρωτεύουσας 
διοργάνωσε χριστουγεννιάτικο brunch 
και χάρισε στους καλεσμένους του ένα 
όμορφο πρωινό γεμάτο με δώρα και 
εκπλήξεις. Το φετινό brunch συνοδεύτη-
κε με τη μετονομασία του εμβληματικού 
ξενοδοχείου σε Hilton Nicosia.

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

H Xριστίνα Νεοκλέους, η Χάρις Νεοκλέους 
και η Χρυστάλλα ΠεμπετσίουΟ Τάσος Ευαγγέλου

Η Άντρη Ανδρέου και η Γεωργία 
Χατζησοφοκλέους

Ο Εύρος Στυλιανού και η Στέλλα Μουμούρη Η Χριστίνα και η Χάρις Νεοκλέους Η Έλενα Μιχαήλ και η Γεωργία Μελλά Η Ελπίδα Λουκά-Μιχαηλίδου

Η Αναστασία και η Ξένια 
ΓιωργαλλήΗ Lia Melentjeva και ο Γιάννος Μοδίτης
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ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

Η Ελπίδα Λουκά-Μιχαηλίδου

ZERVA COSMETICS 
BY FRANZESKA
ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
το grand opening της σχολής μακιγιάζ 
Ζerva Cosmetics by Frantzeska Soteriou. 
Τα εγκαίνια τέλεσε ο επίτιμος δήμαρχος 
Λάρνακας, κ. Βύρας. Πρόκειται για 
τη μοναδική σχολή επαγγελματικού 
μακιγιάζ Zerva Cosmetics.

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια που τελέστηκαν 
από τον δήμαρχο Λάρνακας, κ. Βύρα

Η Κατερίνα Χαραλάμπους
Η Ελευθερία και ο Μιχάλης 
Φουρουκλάς

Η Παναγιώτα Σπύρου και
η Έλενα Έλληνα

Η Στεφανή Μηνά και
η Αγγέλα Αντωνίου

Ο Μιχάλης Τσερκέζος και
ο Ανδρέας Ανδρέου

Η Φραντζέσκα Σωτηρίου Η Στέλλα Ζένιου και η Χαριτίνη Έλληνα

Η Νταϊάνα Κνέκνα, ο Αντωνάκης 
Περικλέους και η Γιώτα Παναγιώτου

Η Άννα Αντωνίου
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LIDI FOOD ACADEMY
MIA XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Πιστή στο πνεύμα των Χριστουγέννων και 
με γιορτινή διάθεση, η Lidl Food Academy 
υποδέχτηκε το κοινό της σε μια ανοικτή 
εκδήλωση για παιδιά και μεγάλους, με 
ευχάριστες δραστηριότητες, νόστιμες 
λιχουδιές, ζεστό καφέ και τσάι, σε ένα 
υπέροχο, χριστουγεννιάτικο πνεύμα.

Στην εκδήλωση προσφέρθηκαν 
νόστιμες λιχουδιές.

Στο χώρο επικρατούσε 
χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

H Σάντυ Αντωνίου Ο Σίμος Χαμάτσος και η Σωτηρία Παπαμικρουλέα

Ο Ανδρέας Φυλακτού

Η Μαίρη Χαμάτσου

Ο Γιάννης Διονυσιάδης και
η Φωτεινή Παλληκαρίδου Η Ειρήνη Λουκαΐδου

Η Χριστίνα Πελεκάνου και
η Παρασκευή Χριστοφή
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POLITIA JeweLry
Γιόρτασε με αφόρμή 
τήν ανακαινισή τόυ 
καταστήματόσ τήσ!
Με αφορμή την ανακαίνιση του καταστή-
ματός του POLITIA Jewelry στη Λευκωσία, 
φίλοι και πελάτες του καταστήματος 
γιόρτασαν σε ένα μοναδικό και λαμπερό 
cocktail party. Το event διοργάνωσε 
η Cal Creative Communication. 

Ο Παντελής Βασιλείου και η Μαρία 
Χριστοδούλου

Η Χλόη Λοϊζίδου και
η Αθανασία Σπύρου Ο Χάρης Κυπριανού και ο Σάββας ΣάββαH Josie Δημητρίου και η Έμιλυ Κουπή

H Έφη Χρήστου, η Έλενα Καρανικόλα, η Χρύσια 
Γεωργίου και η Μαριάννα Καρανικόλα

Η Στέφανη Φυλακτίδη

Η Μαρία Μιτσή, η Κωνστάντια Δημητριάδου - Κωνσταντίνου, 
η Στέλλα Μαυρή, η Μάρα Κυριακαράκου και η Δήμητρα Σέρα H Χρύσια Γεωργίου

O Γιάννης Ιωάννου, η Βάσια Δημητρίου 
και ο Αντρέας Λοϊζίδης
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ΚΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ «A 
SIDE (TABLES) PROJECT» 
ΤΟΥ ΘΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μια σειρά με μοναδικά τραπεζάκια 
σε διάφορα χρώματα και υλικά 
παρουσίασε ο Θαλής Νικολάου στην 
έκθεση «A side (tables) Project» που 
εγκαινιάστηκε στον χώρο M.D.D.L. 
Architects-Multidisciplinary Design Lab. 

Η Ναδίνα Επιφανίου και
η Κίκα Ιωαννίδου

Η Ζαφείρω Βιολάρη και
η Στέλλα Αυξεντίου Ο Θαλής Νικολάου

Η Άντα Καρακάννα και
η Βανέσσα Χατζηιωσήφ

H Έλενα Παπαδάκη και 
η Μάρια Αδάμου Η Ελεάνα Γεωργίου

Η Ναστάζια 
Σολωμονίδου

Η Χριστίνα Πελαγία Η Κλαίρη Σκουφίδου

Η Φρόσω Μιχαήλ

Η Ρένα Δημοσθένους Η Ραμόνα Φίλιπς  Η Μαριλένα Ιερομονάχου

LABELS
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Με χριστουγεννιάτικη διάθεση 
το κατάστημα Labels στη Μα-
καρίου υποδέχτηκε εκλεκτούς 
φίλους και συνεργάτες.

Η Νατάλια Μορφάκη
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REVLON
Η Revlon προσκάλεσε το 
ΟΚ! για παρουσιάσει τα νέα 
της προϊόντα σε ένα άκρως 
χριστουγεννιάτικο brunch 
στο Sitio Café & Restaurant.

HARALAS A/W '19
ΟΛΑ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ  
ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΟΛΕΞΙΟΝ
Το κατάστημα HARALAS στο 
Nicosia Mall διοργάνωσε 
το πρώτο Media Press Event. 
Ευκαιρία να δουν από κοντά 
την ολοκαίνουργια συλλογή 
Φθινόπωρο/Χειμώνας 2019 
είχαν αποκλειστικά εκπρόσωποι 
και στελέχη από όλα τα Media 
της Κύπρου με αφορμή την 
έναρξη της νέας καμπάνιας.

Η Ιωάννα Θεοδώρου

H Κούλα Λοΐζου και η Άντρη 
Τρύφωνος

Η Ρένα Μακρή και η Άντρια 
Αρχοντίδου

Η Χαρίκλεια Γεωργίου και
η Κατερίνα Ζένιου

Η Κωνσταντίνα Χατζηζαχαρίου 
και η Κλαίρη Σκουφίδου

Η Έμιλυ Βωνιάτη και
ο Ανδρέας Πετίτο

Η Άντα Καρακάννα και
η Βανέσσα Χατζηιωσήφ

Η Κλαίρη Σκουφίδου

Η Φρόσω Μιχαήλ

Η Τζίνα Δαμιανού

Ο Κωνσταντίνος 
Δαμιανού

Η Ιωάννα 
Χρυσοστόμου

Η Κωνσταντίνα 
Χατζηζαχαρία

Η Άντρη 
ΚαραντώνηΗ Νατάλια Μορφάκη
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

 GLADE® ELECTRIC SCENTED OIL

Η Samsung Electronics Hellas 
ανακοίνωσε σήμερα την κυ-
κλοφορία του Galaxy Fold σε 

Ελλάδα και Κύπρο. Η συσκευή, που 
ορίζει μια καινούργια κατηγορία τεχνο-
λογίας κινητών συσκευών, είναι διαθέ-
σιμη σε περιορισμένο αριθμό τεμαχί-
ων στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της 

Samsung Electronics Hellas σε Cosmos 
Black απόχρωση. Ο Άρης Παρασκευ-
όπουλος, επικεφαλής Τμήματος Κινη-
τών Συσκευών σε Ελλάδα και Κύπρο 
της Samsung Electronics Hellas, δή-
λωσε σχετικά: «Με το Galaxy Fold, η 
Samsung, πιστή στη δέσμευσή της για 
πρωτοποριακές λύσεις και προϊόντα, 

γράφει το επόμενο κεφάλαιο στην ιστο-
ρία των κινητών συσκευών. Είμαστε ιδι-
αίτερα χαρούμενοι που προσφέρουμε 
μια τεχνολογικά προηγμένη συσκευή σε 
Ελλάδα και Κύπρο, δίνοντας τη δυνατό-
τητα στους χρήστες να ανακαλύψουν 
το μέλλον με καινοτομίες επόμενης γε-
νιάς που οδηγούν σε νέες εμπειρίες». 

iLIFE-TROODOS 
ΣηΜΕΙο ΕΝηΜΕρωΣηΣ 
ΣΤηΝ ΠΛαΤΕΙα ΤροοδοΥΣ
Το έργο iLIFE-TROODOS, μετά την 
εγκατάσταση του σημείου ενημέρωσης στον 
εκδρομικό χώρο «Πλατάνια», προχώρησε 
με την εγκατάσταση δεύτερου σημείου 
ενημέρωσης στην Πλατεία Τροόδους. 
Το σημείο ενημέρωσης έχει σκοπό να 
συμβάλει στην αύξηση των παρεχόμενων 
πληροφοριών προς τους επισκέπτες, όσο 
αφορά στις διαθέσιμες υπηρεσίες και στις 
δυνατότητες αναψυχής, τόσο εντός του 
Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, όσο 
και στις γειτονικές παραδασόβιες κοινότητες. 
Το σημείο ενημέρωσης συνιστά μια μοντέρνα 
κατασκευή, η οποία συνάδει με το φυσικό 
περιβάλλον και στην οποία υπάρχουν 
εγκατεστημένα οκτώ πάνελ πληροφόρησης 
με φωτογραφίες και κείμενα. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.ilifetroodos.eu. 
Φωτογραφία: Γιώργος Κωνσταντίνου.

ΜΙα ΠορΕΙα 
60 ΧροΝωΝ
Το 1959 με ιδρυ-
τή τον Ξάνθο 
Σαρρή, μία μικρή 
βιοτεχνία δημι-
ουργείται στην 
Αμμόχωστο. Στα 
τετραγωνικά ενός 
δωματίου έμελ-
λε να γεννηθούν 
πρωτοποριακές 

για την εποχή ιδέες και να αναπτυχθούν 
προϊόντα που αποτέλεσαν σταθμό στην 
ιστορία της Κύπρου. Με όραμα τη δημιουρ-
γία καινοτόμων προϊόντων, υιοθετήθηκε η 
έκφραση «Εύρηκα» του Αρχιμήδη ως επω-
νυμία της εταιρείας. Στα χρόνια που ακο-
λούθησαν, η ΕΥΡΗΚΑ πρόσφερε λύσεις 
στο νοικοκυριό του Κύπριου καταναλωτή 
και κέρδισε την εμπιστοσύνη μέσα από τα 
ποιοτικά της προϊόντα. Στη δεκαετία που 
ακολούθησε, παρουσιάζονται στην αγορά 
το ΕΥΡΗΚΑ ΥΓΡΟ πιάτων, το εντομοκτόνο 
AROXOL, το σαμπουάν DOR, τα ζελέ και 
κρέμα καραμελέ ΜΟΝ ΑΜΙ, το καθαριστι-
κό τζαμιών FAMOZO και το καθαριστικό 
τουαλέτας TIK TAK. Προϊόντα που καθιέρω-
σαν την εταιρεία ως σημαντικότατο παράγο-
ντα του κλάδου. 

ThE MALL OF CypRuS 
ΝΕα NESpRESSO BOuTIQuE 

Η Nespresso, στο πλαίσιο επέκτασης 
του δικτύου καταστημάτων της, προσθέ-
τει στην αλυσίδα της στην Κύπρο μια νέα 
Boutique σε έναν από τους πιο δημοφι-
λείς προορισμούς των καταναλωτών, το 
The Mall of Cyprus. Στον μοναδικά σχε-
διασμένο χώρο της νέας Boutique, οι λά-
τρεις του καφέ θα έχουν τη δυνατότητα 
να επιλέγουν τις εκλεκτές ποικιλίες καφέ 
της Nespresso και να απολαμβάνουν την 
απόλυτη εμπειρία καφέ Nespresso, καθώς 
και την άριστη εξυπηρέτηση από την εξει-
δικευμένη ομάδα των Coffee Specialists, 
οι οποίοι θα τους καθοδηγούν στην επιλο-
γή των ποικιλιών που ταιριάζουν στις γευ-
στικές τους προτιμήσεις. Αποκλειστικός 
αντιπροσώπος της Nespresso στην Κύπρο 
είναι η εταιρεία Βάσσος Ηλιάδης Λτδ. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθεί-
τε την επίσημη ιστοσελίδα της Nespresso: 
www.nespresso.com/cy.

ΝΕΟ ΠΡΟϊΟΝ
Μπαίνοντας στο σπίτι φτιάξτε τη 
διάθεσή σας, αλλά και την ατμό-
σφαιρα, με το Glade® Electric 
Scented Oil. Η νέα εξεζητημένη 
τεχνολογία του το καθι-
στά το πλέον πιο εύκο-
λο στη χρήση αρωματι-
κό χώρου. Με Κεραμι-
κό ρυθμιστή θερμότη-
τας και άρωμα εμπλουτι-
σμένο με αιθέρια έλαια 
που σας επιτρέπει να 

δημιουργήσετε συνεχή ατμόσφαι-
ρα με το μακράς διαρκείας άρω-
μά του. Είναι διαθέσιμο σε ποικι-
λία αρωμάτων. Απλά συνδέστε 
το στην πρίζα, επιλέξτε τις ρυθμί-

σεις σας, υπάρχουν 4 επίπε-
δα έντασης και απολαύστε την 

εκλεπτυσμένη εμπει-
ρία αρώματος που 
σας προσφέρει. 
Θα το βρείτε σε 
όλες τις υπεραγο-
ρές παγκύπρια. 

SamSung galaxy Fold 
Διαθέσιμο σέ έλλαΔα και κύπρο

 «NATuRE BOx»

ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΟΥ 
ΜΕ ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ BRAND 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙώΝ
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια παγκόσμια 
τάση που θέλει τους καταναλωτές να ακολου-
θούν έναν πιο «υγιεινό» τρόπο ζωής, ενώ ταυτόχρονα δείχνουν ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για το περιβάλλον, αναζητώντας προϊόντα που να είναι «κατάλληλα» και 
λιγότερο επιβλαβή για την υγεία και το σώμα τους. Έτσι, η Henkel ανταποκρι-
νόμενη στις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών, καινοτομεί και δημιουργεί 
το ολοκαίνουργιο brand περιποίησης μαλλιών Nature Box, το οποίο είναι απο-
κλειστικά εμπνευσμένο από τη φύση και υπόσχεται μία μοναδική εμπειρία περι-
ποίησης που αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των μαλλιών! Κάνε «unbox» τη φυ-
σική σου ομορφιά και ανάδειξε το πιο όμορφο κομμάτι του εαυτού σου!

έύρΗκα

  FALCONERI

lERoy mERlIn 
προσΦέρέι σΤο HOPE FOR CHILDREN
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  FALCONERI

Αυτά τα Χριστούγεννα στο-
λίζουμε χαμόγελα... μαζί! 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και 

φέτος η LEROY MERLIN βοηθάει 
τα παιδιά που έχουν ανάγκη προ-
σφέροντας €5 στον οργανισμό 
«Hope For Children» CSR Policy 
Center με κάθε αγορά δέντρου 
Colorado Hardneedle ή Banaco 

Pine, για την ανακαίνιση και λει-
τουργία δύο παιδικών στεγών φιλο-
ξενίας και στήριξης ασυνόδευτων 
παιδιών. Για τη LEROY MERLIN το 
να αναπτύσσει δράσεις και να συ-
νεισφέρει στις τοπικές κοινωνίες 
στις οποίες δραστηριοποιείται είναι 
μέρος της κουλτούρας της, γι’ αυτό 
γιορτάζει την πιο όμορφη εποχή 

του χρόνου βάζοντας κάτω από το 
δέντρο της όλα τα υλικά που χρει-
άζονται για τα πιο… σπιτικά Χρι-
στούγεννα, για όλους! Αυτές τις 
γιορτές ξεχώρισε με την πιο εντυ-
πωσιακή Χριστουγεννιάτικη Διακό-
σμηση Σπιτιού by LEROY MERLIN: 
www.leroymerlin.com.cy/gr/
xristougenniatiki-diakosmisi-spitiou.

GOGORdIAN  
Eυρεία γκαμα τεμαχίων γης καί 
οίκοπεδων ςε ολη την κυπρο 

Με κεντρικό μήνυμα το Go Land, η GoGordian, 
η κορυφαία εταιρεία στον τομέα ακινήτων που 
προσδίδει αξία στις επενδύσεις στην Κύπρο, 
προωθεί την ευρεία γκάμα τεμαχίων γης και 
οικοπέδων που διαθέτει προς πώληση. Τα 
προνομιακά τεμάχια γης και οικόπεδα της 

προορίζονται τόσο για εμπορική όσο και για 
οικιστική αξιοποίηση. Aπευθύνονται σε κάθε 

βαλάντιο, καθώς διατίθενται σε ένα εύρος τιμών 
με τοποθεσίες σε όλη την επικράτεια του νησιού. 

Με μια ομάδα που αποτελείται από πλήρως 
εξειδικευμένους και απόλυτα καταρτισμένους, 

στον τομέα ακινήτων, επαγγελματίες η 
GoGordian εγγυάται την αξιοπιστία και την 

εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών. Επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα της GoGordian στο gogordian.

com ή επικοινωνήστε στο 7777 5656.  

MYMALL LIMASSOL:  
AMuSE thE WONdERS 

Αυτά τα Χριστούγεννα το MYMALL Limassol 
ξεπερνάει τις κλασικές και στερεοτυπικές 

εορταστικές ιδέες και προσκαλεί τους 
επισκέπτες του σε μια ονειρεμένη 

θεματική εμπειρία για αγορές, φαγητό και 
διασκέδαση. Οι τρεις μούσες του MYMALL 
Limassol, Ηλέκτρα, Ναυσικά και Αφροδίτη, 
είναι οι οικοδέσποινες ενός εμπνευσμένου 

ταξιδιού μέσα από τη xριστουγεννιάτικη 
εμπειρία που προσφέρει το εμπορικό κέντρο, 

δημιουργώντας ένα ιδανικό τοπίο γεμάτο 
αρμονία, ευφορία και ικανοποίηση για 

ολόκληρη την οικογένεια. Με περισσότερα 
από 130 καταστήματα και 500 επωνυμίες, 

μια μεγάλη γκάμα 
από εστιατόρια 
και καφετέριες, 
ένα παγοδρόμιο 
και χώρους για 

άφθονο παιχνίδι 
και διασκέδαση, 

οι επισκέπτες κάθε 
ηλικίας θα βρουν 

ό,τι επιθυμούν σ' ό,τι 
αφορά τις επιλογές 
για ψώνια, φαγητό 
και διασκέδαση. 

η δίαφορα είναί ςτίς 
λεπτομερείες
Τα πιο επιθυμητά αξεσουάρ!
Η wish list της FALCONERI για τις 
γιορτές παρουσιάζει αξεσουάρ που 
χαρίζουν ζεστασιά και easy chic στυλ 
ακόμα και τα Χριστούγεννα. 
Ο πρωταγωνιστής της χειμωνιάτικης 
συλλογής, το κασμίρ, συνεχίζει να 
απογειώνει το στυλ μέσα από άκρως κλασικά αλλά και must have 
αξεσουάρ. Η απαλή υφή των κασκόλ και δερμάτινων γαντιών με κα-
σμίρ προσφέρουν άνεση και γοητεία, με πλέξεις από κασμίρ για τους 
πιο κλασικούς και με βιζόν λεπτομέρειες για τους πιο τολμηρούς!

LEROY MERLIN 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟ HOPE FOR CHILDREN

ΑπΟΝΕΜΕι ΤΗΝ πρώΤΗ υπΟΤρΟφιΑ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΕυΗΣ

πΑπΑΔΟπΟυλΟυ
Η ΚΕΑΝ τιμώντας τη μνήμη της Εύης πα-
παδοπούλου, εκ των ιδιοκτητών της ΚΕΑΝ, 
Διευθύντριας Μάρκετινγκ και μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της KEAN, σε συνερ-
γασία με το Cyprus Institute of Marketing 
(CIM) και το University of West London, δη-
μιούργησε πρόσφατα υποτροφία στο όνο-
μά της με στόχο να δίνεται η δυνατότητα 
επιδοτούμενης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 
σε όλους τους νέους που το επιθυμούν. Στη 
φετινή απονομή την υποτροφία έλαβε η Στέ-
φανη Μιχαήλ, η οποία ήδη ξεκίνησε τα με-
ταπτυχιακά της μαθήματα. Συγκεκριμένα, η 
υποτροφία σε μνήμη της Εύης παπαδοπού-

λου είναι ύψους 
€7.500 και αφο-
ρά στο μεταπτυχι-
ακό πρόγραμμα 
«MSc in Digital 
Marketing» (12 
μήνες Full Time /
μήνες Parttime) 
σε λευκωσία ή 
λεμεσό. 

κεαν 

  lidl κυπρου 

ΔιπλΑ ΣΤΟ πΑΓΚυπριΟ ΣυΝΤΟΝιΣΤιΚΟ
ΣυΜβΟυλιΟ ΕθΕλΟΝΤιΣΜΟυ
Η Lidl Κύπρου είναι και φέτος αρωγός της παγκύπριας 
εκστρατείας για την υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών 
«υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα». Σκοπός 
της εκστρατείας είναι όλες οι οικογένειες και όλα τα 
παιδιά της Κύπρου να έχουν τα απαραίτητα για να νιώ-
σουν τη χαρά των Χριστουγέννων. Η εκστρατεία υλο-
ποιείται για 6η συνεχόμενη χρονιά από τον παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού. Για το 2019 η Lidl Κύπρου, με αποστολή της ένα καλύτερο 
αύριο, προσέφερε προϊόντα για οικογένειες με παιδιά, ώστε η κάθε φάση της 
ζωής τους να γίνεται γιορτή: www.lidl.com.cy, Facebook: lidlcy, Twitter: Lidl_
Cyprus_, Instagram: lidl_cyprus
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Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Θεωρείστε οι πρω-

ταγωνιστές της χρονιάς αυτής. 
Φιλοξενείτε στο ζώδιό σας 
τέσσερα ουράνια σώματα, 
όπου από τα μέσα Φεβρου-
αρίου μέχρι το τέλος Μαρ-
τίου σχηματίζουν μια στενή 
προσέγγιση μεταξύ τους, αλ-
λάζοντας την πλεύση του κό-
σμου αλλά και της δικής σας 
ζωής. Δεν έλειψαν τα άγχη, οι 
έγνοιες και οι δυσκολίες τα τε-
λευταία δύο χρόνια, αλλά και 
εσείς δεν φανήκατε ιδιαίτερα 
εύστοχοι στον τρόπο που αντι-
μετωπίσατε τα αρκετά δύσκο-
λα προβλήματά σας. Οι εκλεί-
ψεις σάς επηρέασαν και σας 
στοίχισαν.

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Μέσα από πρό-
σκαιρες ταλαιπωρί-

ες και από ενοχλητικά παρα-
σκήνια οι σύνοδοι των πλανη-
τών θα σας δώσουν κουράγιο 
για αναθεωρήσεις και ξεκινή-
ματα, θα σας ανανεώσουν ψυ-
χικά και θα σας εμφυσήσουν 
τη δύναμη και την έμπνευση να 
φτάσετε στους μεγάλους σας 
προορισμούς.

ιχθΥες 

20/2 - 20/3
Το 2020 θα σας 
βοηθήσει αρκε-

τά να βάλετε νέα σχέδια σε 
εφαρμογή, αλλά και θα σας 
υποχρεώσει να διασαφηνίσετε 
στόχους, προθέσεις και συνερ-
γασίες με τρίτους. Ο Ποσειδώ-
νας, που είναι κυρίαρχος πλα-
νήτης σας, σχηματίζει καλύτε-
ρες όψεις στη διάρκεια αυτού 
του κύκλου, αλλά τα πράγματα 
δεν θα είναι συνέχεια ρόδινα. 
Συγκριτικά με άλλες ζωδιακές 
ομάδες είστε λιγότερο εκτεθει-
μένοι σε ταλαιπωρίες και δρά-
ματα. Παρόλα αυτά όμως δεν 
επιτρέπεται να κάνετε λάθη ή να 
ακολουθήσετε ακατάλληλες δι-
αδρομές.

θοριστική χρονιά για τους πε-
ρισσότερους από εσάς. Τα γε-
γονότα θα είναι πολλά και αρκε-
τά μη ελεγχόμενα στην εξέλιξή 
τους. Σημαντικό ρόλο θα παί-
ξει η στάση που θα υιοθετήσε-
τε στην αντιμετώπισή τους. Θα 
μπορούσε να πει κανείς ότι ήρθε 
η στιγμή των μεγάλων αναθεω-
ρήσεων και αλλαγών. 

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Το 2020 ανοίγει για 
εσάς καινούργιους 

ορίζοντες αλλά και καινούργια 
μέτωπα. Σας βοηθά να επεκτα-
θείτε κοινωνικά και επαγγελματι-
κά, να αξιοποιήσετε προτάσεις 
που θα σας γίνουν, να επανεκτι-
μήσετε σχέσεις του παρελθό-
ντος, ενώ όσοι είστε μόνοι να 
κάνετε μια πολύ ενδιαφέρου-
σα γνωριμία, η οποία θα δώσει 
νόημα ή καινούργιο σκοπό στη 
ζωή σας. 

τόξότις
23/11 - 21/12
Το 2020 θα είναι 

μια καθοριστική χρονιά στην 
εξέλιξη της πορείας σας και 
στην αναδιαμόρφωση των σχέ-
σεών σας. Οι εκλείψεις του Ιου-
νίου και του Δεκεμβρίου θα δι-
αταράξουν έντονα τις σχέσεις 
σας, θα αλλάξουν τα δεδομέ-
να και θα σας υποχρεώσουν να 
ακολουθήσετε καινούργιες πο-
ρείες τα επόμενα χρόνια.

θυνοι στην ανάληψη των καινού-
ριων ευθυνών.

Λεων
23/7 - 23/8
Το 2020 προ-

βλέπεται μια χρονιά, αν όχι δύ-
σκολη, τότε πολύ κουραστική 
για τον επαγγελματικό τομέα, 
αλλά αρκετά εξυπηρετική για 
τον οικονομικό. Γενικότερα, η 
κομβική αυτή χρονιά θα αλλά-
ξει πολλά στις συνήθειες, στις 
ανάγκες, στις επιλογές και στις 
προθέσεις σας. Οι πρώτοι μή-
νες είναι αρκετά χαοτικοί και 
ασταθείς. Μετά τον Μάρτιο δια-
φαίνεται καλύτερα η πορεία που 
πρέπει να ακολουθήσετε.

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Το 2020 σάς κατα-

τάσσει στους πιο ευνοούμενους 
αυτής της χρονικής περιόδου. 
Δίνετε έμφαση σε ό,τι δημιουρ-
γείτε ή σε ό,τι έχετε δημιουργή-
σει μέχρι σήμερα και στην εξέλι-
ξή του. Επίσης στις σχέσεις σας 
με αγαπημένα πρόσωπα, στις 
επιχειρηματικές σας δραστη-
ριότητες και το πόσο μπορούν 
να επιβιώσουν αυτήν την εποχή 
και σε κάθε μορφή επένδυσης 
αγάπης. 

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Το 2020 θα είναι 
σημαντική και κα-

κριός 

21/3 - 20/4
Ανανεώνεσαι ψυ-

χολογικά και βελτιώνεις από-
λυτα την κοινωνική σου εικόνα! 
Μία αποκάλυψη σε βοηθά να 
πάρεις τώρα τις σωστές αποφά-
σεις και να προχωρήσεις μπρο-
στά, κοιτάζοντας αποκλειστικά 
και μόνο την προσωπική σου 
πρόοδο και υπόσταση! Αν είσαι 
δεσμευμένος και έψαχνες την 
κατάλληλη περίοδο για να κά-
νεις μία συζήτηση ερωτικού χα-
ρακτήρα, τώρα είναι η ιδανική. 

τΑΥρός
 21/4 - 21/5

Μπορεί να μη θέ-
λετε να το πιστέ-

ψετε, αλλά το 2020 είναι από 
τις πιο σημαντικές χρονιές της 
ζωής σας. Το 2020 θα είναι 
πολύ πιο δυνατή η ανάγκη της 
προσωπικής έκφρασης. Τη χρο-
νιά αυτή, που δεν θα είναι εύκο-
λη για πολύ κόσμο, η ζωή και η 
μοίρα θα σας δικαιώσουν σε 
κάτι δημιουργικό, το οποίο θα 
σας εκφράζει.

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Είναι γεγονός πως 
το 2020 θα σας 

δώσει ευκαιρίες, τόσο οικονο-
μικού όσο και δημιουργικού 
χαρακτήρα, αλλά θα απαιτή-
σει από εσάς εκκαθαρίσεις και 
αλλαγές στην τακτική, στη δια-
χείριση και στη συμπεριφορά. 
Η χρονιά αυτή είναι κομβική 
και απαιτεί από εσάς αντίλη-
ψη, ψυχραιμία, οργάνωση και 
θάρρος.

κΑρκινός 

22/6 - 22/7
Το 2020 θα εί-

ναι σταθμός, τόσο για τον το-
μέα των σχέσεων με τους άλ-
λους, όσο και για το μέλλον 
της καριέρας σας. Οι ευκαιρίες 
για βελτίωση των συνθηκών της 
ζωής σας δεν θα λείψουν. Θα 
πρέπει όμως να είστε πειθαρ-
χημένοι, συνεργάσιμοι με τους 
ανωτέρους σας, ευέλικτοι την 
ώρα των διαφωνιών και υπεύ-

ZωδιΑ

 ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΕΪΤΖ 7/01/1964
Ο Νίκολας Κέιτζ είναι Αμερικανός ηθοποιός, 
βραβευμένος με Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου 
για την ερμηνεία του στην ταινία «Αφήνοντας 
το Λας Βέγκας». Γεννήθηκε στο Λονγκ Μπιτς 
της Καλιφόρνια. Είναι ανιψιός του σκηνοθέ-
τη Φράνσις Φορντ Κόπολα. Μάλιστα άλλα-
ξε το επίθετό του από Κόπολα σε Κέιτζ, ώστε 
να μη θεωρηθεί ότι ευνοήθηκε στην καριέρα 
του λόγω της συγγένειάς του με τον Κόπο-
λα. Έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες πα-
ραγωγές του Χόλιγουντ, όπως «Ο Βράχος», 
«Αδίστακτα πρόσωπα», «Con Air», «Gone in 
Sixty Seconds», αλλά και σε ταινίες χαμηλότε-
ρου προϋπολογισμού, όπως το «Adaptation», 
το «Matcstick Men» και το «Leaving Las Vegas». 
Έχει σκηνοθετήσει την ταινία Sonny, στην οποία 
είχε και έναν μικρό ρόλο.

EP
A
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Στην εκκλησία παρευρέθηκαν 
ανήμερα των Χριστούγεννων ο 
Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ 

Μίντλεντον με τα παιδιά τους. Το πρι-
γκιπικό ζεύγος περπάτησε ανάμεσα 
στο πλήθος κρατώντας τον 6χρονο 
Τζορτζ και την 4χρονη Σαρλότ, ενώ 
ο ενός έτους Πρίγκιπας Λούις παρέ-
μεινε σπίτι. Η οικογένεια πέρασε τα 
Χριστούγεννα στο Σάντριγχαμ, ενώ 
μαζί τους ήταν και ο Πρίγκιπα Κάρο-
λος. Όλοι τους περπάτησαν από το 
σπίτι του Σάντριγχαμ, όπου η βασιλι-
κή οικογένεια κατά παράδοση περνά 
τις γιορτές των Χριστουγέννων, στην 
εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής. 
Αντίθετα, ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέ-
γκαν Μαρκλ επέλεξαν να περάσουν 
τις γιορτές μακριά από το Σάντριχαμ, 
όπου συγκεντρώνεται παραδοσιακά 
η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, 

και να πάνε διακοπές στον Καναδά, 
προκειμένου να περάσουν χρόνο με 
τους φίλους τους και τη μητέρα της 
Δούκισσας του Σάσσεξ. 

ΈΚΛΈψΈ ΤΗν ΠΑρΑΣΤΑΣΗ
Αυτή που έκλεψε για άλλη μια φορά 
την παράσταση ήταν η μικρή Πριγκί-
πισσα Σαρλότ, η οποία, όταν της έδω-
σαν ένα μπουκέτο με λουλούδια, δεν 
ήθελε να τα αποχωριστεί. Η μικρή 
Πριγκίπισσα αρνήθηκε να δώσει στη 
βασιλική βοηθό το μπουκέτο με τα 
τριαντάφυλλα κουνώντας το κεφάλι 
της αρνητικά, ενώ ο φωτογραφικός 
φακός κατέγραψε το γεγονός. 

ΤΟ ΜΗνυΜΑ ΤΗΣ ΈΛιΣΑΒΈΤ
Στο γιορτινό μήνυμά της η Βασίλισ-
σα Έλισάβετ μίλησε για τη δέσμευση 
και την αφοσίωση που επιδεικνύουν 

οι νεότερες γενιές ενώπιον της κλιμα-
τικής κρίσης, λίγο πριν από το τέλος 
μιας χρονιάς που σηματοδοτήθηκε 
από παγκόσμιες κινητοποιήσεις, πηγή 
έμπνευσης για τις οποίες αποτέλεσε 
η 16χρονη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούν-
μπεργκ. Η ίδια μάλιστα επεσήμανε 
πόσο η ίδια και ο σύζυγός της Φίλιπ-
πος ενθουσιάστηκαν από την άφιξη 
στη βασιλική οικογένεια του όγδοου 
δισέγγονού τους Άρτσι, ο οποίος γεν-
νήθηκε τον περασμένο Μάιο. να επι-
σημάνουμε πως η Βασίλισσα Έλισά-
βετ στις γιορτινές εκδηλώσεις παρευ-
ρέθηκε χωρίς τον σύζυγό της Πρίγκι-
πα Φίλιππο, λόγω των προβλημάτων 
υγείας που αντιμετωπίζει. ok!

ΤΗΣ ΠΑριΣ ΧριΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓρΑΦιΑ: ΚυΠΈ
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Ο Πρίγκιπας 
Ουίλιαμ και η 

Δούκισσα του 
Κέιμπριτζ μαζί με 

τα παιδιά τους 
καταφθάνουν στην 

εκκλησία.

Αυτή που έκλεψε την 
παράσταση ήταν η μικρή 

Πριγκίπισσα Σαρλότ.
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