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αΠΟΚαΛΥΠτεΙ τωρα 
τΟν ΒΙαΣμΟ τηΣ
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ΑΝΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ

BIG
PICTURE

Ο Άντης Χατζηκωστής ήταν μια εμβληματική φυσιογνωμία, 
που άφησε τη σφραγίδα του στον χώρο των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης και τύγχανε απόλυτου σεβασμού 

τόσο από τους συνεργάτες του όσο και από τους ανταγωνιστές. 
Ήταν πρωτοπόρος στον χώρο της ενημέρωσης, της τηλεόρασης, 
των εντύπων και της ψυχαγωγίας με τη δημιουργία νέων τίτλων πε-
ριοδικών, ραδιοφωνικών σταθμών και ιστοσελίδων. Ήταν ένας άν-
θρωπος με απίστευτες ικανότητες, με θέληση και πάντοτε το χαμό-
γελο φώτιζε το πρόσωπό του. Όλοι έτσι θυμούνται τον Άντη, με το 

μικρό του όνομα τον φώναζαν, οι στενοί του συνεργάτες και όσοι 
είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν από κοντά. Η χρυσή εποχή του 
ΔΙΑ, δηλαδή η δεκαετία του 2000, είχε την προσωπική του σφρα-
γίδα, αφού ο ίδιος εμπιστευόταν κάποια πρόσωπα σε σημαντικές 
θέσεις, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία και σε νέα άτομα να 
αναδείξουν το ταλέντο τους. Έτσι ήταν ο Άντης, ένας άνθρωπος 
με διορατικότητα, πίστη, χαμηλών τόνων και πάνω απ’ όλα ανθρώ-
πινος και χαμογελαστός, που η λάμψη του δέκα χρόνια μετά συ-
νεχίζει να υπάρχει.

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΛΑΜΨΗ ΤΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΔΡΗ 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΗ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ
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ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Η φονική λαίλαπα που συνεχίζει να συγκλονίζει 
την Αυστραλία δεν άφησε αμέτοχους ούτε τους 
διάσημους σταρ του Χόλιγουντ, οι οποίοι με κάθε 
τρόπο προσπαθούν να βοηθήσουν. Η Νικόλ Κί-
ντμαν και ο σύζυγός της, οι οποίοι κατάγονται από 
εκεί, βρίσκονται στο πλευρό όσων δίνουν μάχη 
με τις φλόγες, καλώντας όσους μπορούν να στη-
ρίξουν οικονομικά τις πληγείσες περιοχές. Το ζευ-
γάρι όμως δεν είναι οι μόνοι που καλέσαν τους θαυμαστές τους να 
βοηθήσουν και αυτό το γεγονός πρέπει να επικροτηθεί. Βλέπουμε ότι 
πολλοί επώνυμοι μπορούν από τη θέση τους να βοηθήσουν και πολ-
λοί από αυτούς δείχνουν πως έχουν και ευαισθησία και αλτρουισμό. 
Η οικολογική καταστροφή είναι μεγάλη, ενώ εκτός από τις 
ανθρώπινες απώλειες στις πυρκαγιές και τα υλικά αγαθά 
χάθηκαν εκατομμύρια πουλιά, ζώα και άλλα έμβια όντα, πολλά 
από τα οποία θεωρούνται σπάνια. Όλα αυτά που συμβαίνουν 
στην Αυστραλία, μαζί με τα τόσα άλλα παγκοσμίως, πρέπει 
να μας προβληματίσουν για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaθε εβδΟμΑδΑ
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LADY GAGA 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΧΕ ΦΕΤΟΣ Η ΒΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ 
ΣΦΑΙΡΩΝ 2020, ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΝ ΤΟΜ ΧΑΝΚΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ 2020

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΧΕ ΦΕΤΟΣ Η ΒΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΧΕ ΦΕΤΟΣ Η ΒΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ 

Η ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΜΕ ΛΑΜΨΗ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σαμ Μέντες παραλαμβάνει το βραβείο του για το ιστορικό δράμα 
«1917» από την Έλεν Μίρεν και τον Αντόνιο Μπαντέρας.
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΧΕ ΦΕΤΟΣ Η ΒΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ 
ΣΦΑΙΡΩΝ 2020, ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΝ ΤΟΜ ΧΑΝΚΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Η ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΜΕ ΛΑΜΨΗ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

Ένα μεγάλο άγχος διακατέχει τον Τομ 
Χανκς από την ημέρα που πολιτογραφή-
θηκε Έλληνας πολίτης, ο οποίος αναφέρ-

θηκε στο γεγονός όταν παρέλαβε το βραβείο 
Σεσίλ Ντε Μιλ για τη συνολική του προσφο-
ρά στον κινηματογράφο κατά τη διάρκεια της 
77ης τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών 
που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 
Δευτέρας, 6 Ιανουαρίου, στο Χόλιγουντ. Ο διά-
σημος ηθοποιός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει 
τη συγκίνησή του κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
του, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τη μεγά-
λη τιμή που νιώθει, αφού πλέον είναι Έλληνας 
πολίτης. «Είναι μεγάλη τιμή. Είμαι Έλληνας εδώ 
και 32 χρόνια. Η Ελλάδα είναι ένα "καταφύ-
γιο". Έχω γυρίσει όλον τον κόσμο, έχω πάει 
στα ομορφότερα μέρη της Γης, τίποτα δεν εί-
ναι σαν την Ελλάδα. Η γη, ο ουρανός, το νερό 
κάνουν καλό στην ψυχή σου. Είναι ιαματικό 
μέρος. Ειδικά όταν προσαρμοστείς σε αυτό το 
φανταστικό πρόγραμμα των Ελλήνων, να κοιμά-
σαι μέχρι το μεσημέρι και να μένεις ξύπνιος και 
να συζητάς στην ταβέρνα μέχρι τις 3 τα ξημε-
ρώματα. Η καλύτερη ζωή που μπορεί να κάνει 
κάποιος!» Παρόλα αυτά ο διάσημος ηθοποιός 
αναφέρθηκε και στο μεγάλο του άγχος αλλά 
και τις απορίες που έχει τώρα που είναι Έλλη-
νας. «Έχω κάποιες απορίες, μετά την πολιτο-
γράφησή μου ως Έλληνας πολίτης. Πρώτον, 
πρέπει να πάω φαντάρος; Γιατί ούτως ή άλλως 
δεν θα ήμουν καλός. Πονάνε τα γόνατά μου 
και είμαι ένας ηλικιωμένος πια. Δεύτερον, πρέ-
πει να πληρώνω φόρους; Ή αρκεί να πληρώνω 

Ο Σαμ Μέντες παραλαμβάνει το βραβείο του για το ιστορικό δράμα 
«1917» από την Έλεν Μίρεν και τον Αντόνιο Μπαντέρας.

Ο Μπραντ Πιτ τιμήθηκε με το βραβείο Β ανδρικού ρόλου 
για την ταινία «Κάποτε στο Χόλιγουντ».
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Ο οικοδεσπότης της βραδιάς Ρίκι Τζερβέις δεν 
δίστασε να τρολάρει τους παρευρισκομένους, 
χαρακτηρίζοντάς τους ως υποκριτές.

Η Λόρα Ντερν κέρδισε το βραβείο 
Β' γυναικείου ρόλου για τη 
δραματική ταινία «Ιστορία Γάμου».

Η Έλεν Ντε Τζένερις έλαβε το τιμητικό βραβείο «Carol 
Burnett». Από τη βραδιά δεν έλειπε ούτε η σύζυγός  
της, Πόρσια ντε Ρόσι.Μεγάλος νικητής ήταν ο Κουέντιν Ταραντίνο

για την ταινία του «Κάποτε στο Χόλιγουντ». 

Το βραβείο Α' γυναικείου ρόλου κέρδισε η Ρενέ 
Ζελβέγκερ.

με μετρητά και όλα καλά;» Βαθιά 
συγκινημένος ο διάσημος ηθο-
ποιός ευχαρίστησε τη σύζυγό του 
Ρίτα Ουίλσον αλλά και τα παιδιά 
του, αναφέροντας παράλληλα 
προς τους νεότερους ηθοποιούς 
ότι «οι ταινίες δημιουργούνται 
πλάνο-πλάνο. Κάποια στιγμή ο 
σκηνοθέτης θα έρθει σ’ εσάς και 
θα σας πει αν δεν κάνετε καλά τη 
δουλειά σας ότι δεν θα γίνει τε-
λικά η ταινία». Στη λαμπερή βρα-
διά παρευρέθησαν διασημότητες 
που παρέλαβαν τα βραβεία τους 
με πολλά χαμόγελα, ενώ δεν έλει-
ψαν και οι εκπλήξεις. Οικοδεσπό-
της της βραδιάς ήταν ο ηθοποιός 
Ρίκι Τζερβέις, ο οποίος στην ομι-
λία του χαρακτήρισε τους παρευ-
ρισκόμενους ως υποκριτές και 
πως κανένας δεν νοιάζεται πλέον 
για τις ταινίες. Παράλληλα, ανα-
φέρθηκε στο όνομα του δημοσιο-
γράφου Ρόναν Φάροου, ο οποίος 
αποκάλυψε το σκάνδαλο σεξου-
αλικών επιθέσεων και κακοποιή-

σεων από τον παραγωγό Χάρβεϊ 
Γουάινσταϊν, λέγοντας πως όλοι 
οι παρόντες τον τρέμουν. «Σε αυ-
τήν την αίθουσα βρίσκονται με-
ρικοί από τους πιο σημαντικούς 
ανθρώπους της τηλεόρασης και 
του κινηματογράφου. Άνθρωποι 
διαφορετικού μπακ-γκράουντ. 
Αλλά όλοι έχουν κάτι κοινό: Τρέ-
μουν τον Ρόναν Φάροου. Έρχε-
ται για εσάς. Μιλώντας για όλους 
εσάς τους διεστραμμένους, ήταν 
μια σημαντική χρονιά για τις παι-
δοφιλικές ταινίες: Surviving R. 
Kelly, Leaving Neverland, Two 
Popes. Σκάστε! Δεν με νοιάζει», 
είπε, αναφερόμενος στον δημο-
σιογράφο που ουσιαστικά άνοι-
ξε τον δρόμο για την αποκάλυ-
ψη του σκανδάλου με επίκεντρο 
τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν. Μεγάλοι 
νικητές της βραδιάς ήταν η ται-
νία «Κάποτε στο Χόλιγουντ» του 
Κουέντιν Ταραντίνο και το ιστορι-
κό δράμα «1917» του Σαμ Μέ-
ντες. Η Λόρα Ντερν κατάφερε να 

κερδίσει το βραβείο Β' γυναικεί-
ου ρόλου στη δραματική ταινία 
«Ιστορία Γάμου», η οποία θεωρεί-
το φαβορί με συνολικά έξι υπο-
ψηφιότητες. Ο Μπραντ Πιτ τιμή-
θηκε με το βραβείο Β' ανδρικού 
ρόλου για την ταινία «Κάποτε στο 
Χόλιγουντ», ενώ ο Τάρον Έγκερ-
τον κέρδισε το βραβείο Α' αν-
δρικού ρόλου σε κωμωδία για τη 
ταινία «Rocketman», στην οποία 
ενσαρκώνει τον Έλτον Τζον, νικώ-
ντας τον Λεονάρντο ντι Κάπριο, 
που είχε προταθεί για το ίδιο βρα-
βείο για την ταινία του Ταραντίνο. 
Όπως ήταν αναμενόμενο το βρα-
βείο Α' ανδρικού ρόλου κέρδισε 
ο Χοακίν Φοίνιξ για τον «Joker», 
εδραιώνοντας έτσι την υποψηφι-
ότητά του για τα Όσκαρ. Το βρα-
βείο Α' γυναικείου ρόλου κέρδισε 
η Ρενέ Ζελβέγκερ για τον ρόλο 
της ως Τζούντι Γκάρλαντ στη βιο-
γραφική ταινία «Judy». Στην κατη-
γορία κωμωδία/ μιούζικαλ νική-
τρια ήταν η ασιατικής καταγωγής 

Αμερικανίδα ηθοποιός Αουκου-
αφίνα, για τον ρόλο της στην ται-
νία «The farewell». Χρυσή Σφαίρα 
καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 
κέρδισαν τα «Παράσιτα», ενώ για 
την τηλεόραση η δραματική σειρά 
«Succession» του HBO νίκησε το 
«The Crown» του Netflix, το οποίο 
περιορίστηκε στη βράβευση της 
Ολίβια Κόλμαν για τον ρόλο της 
ως Ελισάβετ Β’. Καλύτερη κωμική 
σειρά αναδείχθηκε η βρετανική 
«Fleabag» με τη δημιουργό της 
Φίμπι Γουόλερ - Μπριτζ, η οποία 
τιμήθηκε και για την ερμηνεία της. 
Η Έλεν Ντε Τζένερις έλαβε το τι-
μητικό βραβείο «Carol Burnett». 
Από τη βραδιά φυσικά δεν έλει-
παν και οι λαμπερές παρουσίες, 
ιδιαίτερα των γυναικών, που περ-
πάτησαν στο κόκκινο χαλί. Οι 
εντυπωσιακές τουαλέτες, οι σέξι 
αλλά και οι κακόγουστες εμφανί-
σεις μονοπώλησαν τα φλας των 
φωτογράφων της φαντασμαγορι-
κής βραδιάς.
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Η Λόρα Ντερν κέρδισε το βραβείο 
Β' γυναικείου ρόλου για τη 
δραματική ταινία «Ιστορία Γάμου».

Ο Τάρον Έγκερτον κέρδισε το βραβείο 
Α' ανδρικού ρόλου για την ταινία 
«Rocketman».

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο δεν κατόρθωσε 
να πάρει κάποιο βραβείο. 

Εμφανώς χαρούμενος ανέβηκε στη σκηνή 
ο Χοακίν Φοίνιξ, αφού κέρδισε το βραβείο 
Α' ανδρικού ρόλου για την  ταινία «Joker».

Η Έλεν Ντε Τζένερις έλαβε το τιμητικό βραβείο «Carol 
Burnett». Από τη βραδιά δεν έλειπε ούτε η σύζυγός  
της, Πόρσια ντε Ρόσι.

Το βραβείο Α' γυναικείου ρόλου κέρδισε η Ρενέ 
Ζελβέγκερ.

Η Ολίβια Κόλμαν βραβεύτηκε για τον ρόλο της 
ως Ελισάβετ Β’.  

Η δημιουργός της βρετανικής 
σειράς «Fleabag», Φίμπι Γουόλερ 
– Μπριτζ, η οποία τιμήθηκε και 
για την ερμηνεία της.
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Την Κυριακή το βράδυ έλαβε χώρα η τελετή 
απονομής των Χρυσών Σφαιρών 2020 και 
οι διάσημες κυρίες, ως είθισται, μονοπώλη-

σαν τα φλας των φωτογράφων με τις εμφανίσεις 
τους στο κόκκινο χαλί. Άλλες εντυπωσιακές, άλ-
λες καλόγουστες, άλλες κακόγουστες, κι άλλες 
σέξι… Πολύ σέξι, όπως η εμφάνιση της Σάλμα 
Χάγιεκ, η οποία επέλεξε για τη βραδιά μια τουα-
λέτα με ένα εκρηκτικό μπούστο. Ωστόσο, στην 
κατηγορία «πιο σέξι εμφάνιση της βραδιάς», χω-
ρίς αμφιβολία νικήτρια αναδεικνύεται η Γκουί-
νεθ Πάλτροου, η οποία τράβηξε πάνω της όλα 
τα βλέμματα. Κι αυτό διότι η διάσημη ηθοποιός 
επέλεξε μία τουαλέτα που άφηνε ακάλυπτο το 
μεγαλύτερο μέρος του καλογυμνασμένου κορ-
μιού της, ενώ, λόγω της διαφάνειας, φαίνονταν 
τα εσώρουχά της, που ήταν στο χρώμα του φο-

ρέματος, όπως και το διαμαντένιο περιδέραιο 
στον λαιμό της. Βέβαια, η συγκεκριμένη εμφάνιση 
δίχασε τους κριτικούς μόδας, μιας και άλλοι τη 
βρήκαν τολμηρή μεν, εντυπωσιακή δε, ενώ άλλοι 
τη θεώρησαν και τολμηρή και κακόγουστη. Στο 
ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι χρήστες των 
social media, οι οποίοι δεν μπορούσαν να συμ-
φωνήσουν αν τελικά τους άρεσε ή όχι η εμφάνι-
ση της Πάλτροου. Αν και όλοι παραδέχονται πως 
αρχικά έμειναν να την βλέπουν εντυπωσιασμένοι. 
Πάντως, η ίδια η ηθοποιός είναι ξεκάθαρη για την 
επιλογή της. «Νόμιζα ότι θα έπρεπε να τα βγάλω 
έξω μια τελευταία φορά πριν με πάρουν τα χρό-
νια», είπε για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί. 
Το Gucci φόρεμα της κυρίας… Gucci, Σάλμα Χά-
γιεκ (ο οίκος Gucci ανήκει στην Kerring του συζύ-
γου της, μεγιστάνα των ειδών πολυτελείως, Ανρί 

Πινό), αποτελείτο από δύο μέρη: μία μεταξωτή 
εκρού φούστα και ένα δαντελωτό μπούστο σε 
royal blue, με βαθύ σκίσιμο. Σκίσιμο, το σέξι φό-
ρεμα της Σάλμα Χάγιεκ είχε και στη φούστα. Πολ-
λές κυρίες πήγαν, πολλές φωτογραφήθηκαν στο 
κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών, καμία όμως 
δεν συζητήθηκε τόσο, όσο η 53χρονη Μεξικα-
νή ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ. Η «εκρηκτική» Λατίνα 
σταρ επέλεξε για τη μεγάλη βραδιά των Χρυσών 
Σφαιρών 2020 ένα Gucci φόρεμα, στενό όσο 
δεν... πάει, το οποίο τόνιζε το πλούσιο μπούστο 
της. Όπως αποδείχθηκε, αυτή η «safe» για την 
ίδια επιλογή, μακριά από στυλιστικούς πειραματι-
σμούς, όπως αυτοί, για παράδειγμα, της Γκουίνεθ 
Πάλτροου ή της Τζένιφερ Λόπεζ, ήταν αρκετή, 
προκειμένου η εικόνα της να γίνει «viral». ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ, EPA

H Σκάρλετ Γιόχανσον με Vera Wang.H Κέρι Ουάσινγκτον με Altuzarra.Η Σαρλίν Θερόν με Christian Dior. 

Η Τζένιφερ Άνιστον με 
στράπλες φόρεμα Dior.

Ο Μπεν Πλατ με σμόκιν Louis Vuitton 
και έχοντας στο πλευρό του τη Molly 
Gordon.
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H Νικόλ Κίντμαν με Versace 
συνοδευόμενη από τον σύζυγό της,  
Keith Urban.

Η Ζόι Ντατς με Fendi.
Ο 'Ελτον Τζον με τον σύζυγό του 
Ντέιβιντ Φούρνις David Furnish.

Η Κίρστεν Ντάνστ με τουαλέτα 
Rodarte

Η Άνα Ντε Άρμας με σύνολο 
Ralph Russo.

Η Τζένιφερ Άνιστον με 
στράπλες φόρεμα Dior.

Η Μαργκότ Ρόμπι με 
Chanel jumpsuit.

Η Ναόμι Γουότς
με φόρεμα Armani.H Τέηλορ Σουίφτ με Etro.

Η Έλεν Μίρεν με Lucy Boynton 
& Rami Malek.

Η Ζόι Ντατς με Fendi.

Ο Μπεν Πλατ με σμόκιν Louis Vuitton 
και έχοντας στο πλευρό του τη Molly 
Gordon.

Η Awkwafina με Dior Haute 
Couture.
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H Τζένιφερ Λόπεζ με Maison 
Valentino.

Η σταρ του Disney Chanel, Σοφία Κάρσον, δεν πήρε και τις καλύτερες 
κριτικές για την εμφάνισή της.

Ξένα έντυπα χαρακτήρισαν ως «καταστροφή» την 
εμφάνιση της Μόλι Σιμς στις Χρυσές Σφαίρες 2020. 

H Γκουίνεθ Πάλτροου με Fendi.

Η Λούσι Μπόιντον 
ήταν στη λίστα των 
κακοντυμένων που 
περπάτησαν στο κόκκινο 
χαλί

Στα social media τρόλαραν 
τη Ρις Γουίδερσπουν για την 
εμφάνισή της στις Χρυσές 
Σφαίρες 2020.

ΟΙ ΚΑΚΟΝΤΥΜΕΝΕΣ
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ΜΙΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΖΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΤΑΡ ΤΟΥ XOΛΙΓΟΥΝΤ ΚΑΙ 

ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ 
ΤΟΥΣ ΛΙΘΑΡΑΚΙ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΕΡΑΝΟΥΣ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 

ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΣΤΑΡ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή λόγω των πυρκαγιών 
στην Αυστραλία
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ΜΙΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΖΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΤΑΡ ΤΟΥ XOΛΙΓΟΥΝΤ ΚΑΙ 

ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ 
ΤΟΥΣ ΛΙΘΑΡΑΚΙ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΕΡΑΝΟΥΣ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 

ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ

Η ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΣΤΑΡ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Αρκετές είναι οι προσωπικές 
ιστορίες που βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας για 

τις καταστροφικές πυρκαγιές στην 
Αυστραλία. Εδώ και εβδομάδες η 
Αυστραλία θρηνεί πολλές ανθρώ-
πινες ζωές, ενώ έχουν καεί περισ-
σότερα από μισό δισεκατομμύριο 
ζώα. Η καταστροφική λαίλαπα δεν 
άφησε αμέτοχους διάσημους σταρ 
του Χόλιγουντ αλλά και διάσημες 
προσωπικότητες παγκοσμίως, οι 
οποίοι με όπλο την αναγνωσιμότη-
τά τους συμβάλλουν με τον δικό 
τους τρόπο. Ο Αυστραλός ηθοποι-
ός Ράσελ Κρόου, ο οποίος μάλι-
στα κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα του 
Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή 
Τηλεταινία, ευχαρίστησε όλους όσοι 
τον τιμήσαν λίγες ώρες μετά τη βρά-
βευση αναρτώντας ένα βίντεο στο 
Instagram δείχνοντας στους θαυμα-
στές του κουβέρτες, πυροσβεστή-
ρες και μπιτόνια με νερό, ανάμεσα 
στα οποία βρίσκεται και η Χρυσή 
Σφαίρα: «Έχουμε ένα γαλόνι 1.000 
λίτρων νερού, κουβάδες, γάντια, 
αντιπυρικές κουβέρτες και όλα όσα 
χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί η 
φωτιά», ακούγεται να λέει, καθώς 
δείχνει το βραβείο του. Να επισημά-
νουμε ότι ο βραβευμένος ηθοποιός 
δεν παρευρέθηκε στην τελετή της 
μεγάλης βραδιάς για να παραλάβει 
το βραβείο του, καθώς παρέμεινε 
στην πατρίδα του που αντιμετωπίζει 
την τεράστια πύρινη καταστροφή. 
Η Αυστραλή ηθοποιός Νικόλ Κί-
ντμαν και ο σύζυγός της, μουσικός 
Κιθ Έρμπαν, ήταν από τους πρώτους 
που δώρισαν $500.000 στον ορ-
γανισμό Australian Fire Relief που 
υπάγεται στο Rural Fire Service (Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία Υπαίθρου). Το 
σπίτι του ζευγαριού στην Αυστραλία 
βρίσκεται επίσης υπό την απειλή της 

πυρκαγιάς που καίει εκτός ελέγχου 
στη γύρω περιοχή. Η ηθοποιός πα-
ρευρέθηκε στο γκαλά Gold Meets 
Golden στο Beverly Hills λίγο πριν 
την απονομή βραβείων των Χρυσών 
Σφαιρών, αφού ήταν υποψήφια για 
το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού 
για τη σειρά «Big Little Lies star». Συ-
γκινημένη η 52χρονη σταρ μίλησε 
στους δημοσιογράφους περιγρά-
φοντας με δυσκολία τη λύπη που 
νιώθει για τις καταστροφικές πυρκα-
γιές. «Το μυαλό μου είναι σε αυτά 
που συμβαίνουν στην Αυστραλία», 
δήλωσε, ενώ λίγες ώρες αργότερα 
ανάρτησε το δικό της μήνυμα στο 
Instagram: «Η υποστήριξη της οικο-
γένειάς μου, οι σκέψεις και οι προ-
σευχές μας είναι με όλους εκείνους 
που έχουν πληγεί από τις φωτιές που 
καίνε σε ολόκληρη την Αυστραλία. 
Δωρίζουμε $500.000 στα Rural 
Fire Services, όπου όλοι αγωνίζονται 
και προσφέρουν τόσα πολλά αυτή 
τη στιγμή». Να θυμίσουμε ότι ο σύ-
ζυγος της Κίντμαν, Κιθ Έρμπαν, ο 
οποίος γεννήθηκε στη Νέα Ζηλαν-
δία και μεγάλωσε στην Αυστραλία, 
δημοσίευσε κι αυτός με τη σειρά το 
ίδιο post στον προσωπικό του λο-
γαριασμό στο Instagram. Το ίδιο 
έκανε όμως και η νεαρή Αυστραλή 
ηθοποιός Μάργκοτ Ρόμπι, η οποία 
με ένα βίντεο στο Instagram μοιρά-
στηκε φωτογραφίες από την ομορ-
φιά που είχε ο τόπος της πριν κατα-
στραφεί από τις φωτιές και έβαλε 
σε link μερικά fundraisings. Η Αμερι-
κανίδα μουσικός και τραγουδίστρια 
Pink δώρισε κι εκείνη με τη σειρά 
της $500.000 στην Πυροσβεστι-
κή, λέγοντας ότι νιώθει ότι έχει κατα-
στραφεί βλέποντας το τι συμβαίνει 
στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή με 
τις καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ 
δεσμεύτηκε να δωρίσει $500.000 

Ο Ράσελ Κρόου

Ο Κρις Μπράουν

Η Τζαμίλα Τζαμίλ

Η Ίγκι Αζάλια

Η Κιμ Καρντάσιαν
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στις τοπικές πυροσβεστικές 
υπηρεσίες που μάχονται τόσο 
σκληρά στην πρώτη γραμμή. «Η 
καρδιά μου είναι μαζί με τους 
φίλους και τις οικογένειές τους 
στην Oz», έγραψε χαρακτηρι-
στικά η Pink στις διάφορες ιστο-
σελίδες. Από την πλευρά της η 
Αυστραλέζα κωμικός Σελέστ 
Μπάρμπερ συγκέντρωσε πε-
ρισσότερα από $22 εκατομμύ-
ρια και συνεχίζει δυναμικά, με 
τις δωρεές από τους 400.000 
θαυμαστές της να ξεπερνούν τις 
$10.000 το λεπτό. Η συγκεκρι-
μένη κωμικός έγινε γνωστή πα-
γκοσμίως για τα σατιρικά ποστ 
της στο Instagram, όπου ανεβά-
ζει παρωδίες εμφανίσεων άλ-
λων σταρ. Βλέποντας συγγενικά 
της πρόσωπα να έχουν πληγεί 
από τη φωτιά, έγραψε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης: «Αυτό 
είναι το σπίτι της πεθεράς μου. 
Είναι τρομακτικό». Η Ίγκι Αζίλια, 
που γεννήθηκε στο Σίδνεϊ και 
μεγάλωσε στη Νέα Νότια Ουα-

λία, ανάρτησε επίσης μια φωτο-
γραφία από το νοσοκομείο για 
κοάλα που υπάρχει στην περι-
οχή και μέσα από τα στόρι της 
ενημέρωσε για το πώς μπορεί 
ο καθένας να βοηθήσει. Στον 
έρανο που έχει ξεκινήσει στο 
GoFundMe έχει συγκεντρώσει 
έως τώρα σχεδόν $170.000, 
τα οποία θα πάνε αποκλειστικά 
στη διάσωση του πληθυσμού 
των κοάλα. Τον δικό τους οβο-
λό έβαλαν και μεγαλύτερα ονό-
ματα του Χόλιγουντ, ανάμεσά 
τους οι Ναόμι Γουότς, η ηθοποι-
ός και μοντέλο Φίμπι Τόνκιν, η 
οποία κατάγεται από το Σίδνεϊ, 
η Ρέμπελ Γουίλσον, η Αυστραλι-
ανή τηλεπερσόνα Ρεμπέκα Γκί-
μπνι, ο τενίστας ελληνικής κατα-
γωγής Νίκος Κύργιος, ο οποίος 
γεννήθηκε στην Καμπέρα της 
Αυστραλίας, η τενίστρια Σαμάν-
θα Στόσουρ, αλλά και οι τρα-
γουδίστριες Ντέλτα Γκούντρεμ, 
Σάρα Μπλάσκο και η Σελίνα 
Γκόμεζ. Αρκετοί όμως ήταν και 

αυτοί που δεσμεύτηκαν ότι θα 
βοηθήσουν και θα ζητήσουν 
από τους θαυμαστές τους να 
κινητοποιηθούν. Ανάμεσά τους 
είναι η παρουσιάστρια Λίσα 
Γουίλκισον, η Αμερικανίδα ηθο-
ποιός και τραγουδίστρια Μπέτι 
Μίντλερ, αλλά και το μοντέλο 
Λάρα Γουόρθινγκτον. Προκειμέ-
νου να κινητοποιήσουν τα δισε-
κατομμύρια θαυμαστών τους να 
βοηθήσουν τους πυρόπληκτους 
της Αυστραλίας, τονίζοντας τη 
σημασία της κλιματικής αλλα-
γής στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, αναρτήσαν μηνύματα και 
η ηθοποιός και φεμινίστρια Τζα-
μίλα Τζαμίλ, ο Αμερικανός τρα-
γουδιστής Κρις Μπράουν, αλλά 
και η Κιμ Καρντάσιαν. Αρκετοί 
είναι όμως και οι ανώνυμοι πολί-
τες, που συνεχώς συνεισφέρουν 
με κάθε τρόπο.com.  ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

 

Η Μπέτι Μίντλερ

Ο Νίκος Κύργιος
Η Φίμπι Τόνκιν

Η Μάργκοτ Ρόμπι

Η Ναόμι ΓουότςΗ Pink
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Η ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΑ ΠΙΤ
Η ακτιβίστρια Τούρια Πιτ, που σε ηλικία μόλις 24 
ετών αντιμετώπισε την πύρινη λαίλαπα κατά τη δι-
άρκεια της συμμετοχής της στον μαραθώνιο των 
100 «Kimberly Ultramarathon» στην ενδοχώρα 
της Δυτικής Αυστραλίας, ανάρτησε μια συγκινη-
τική έκκληση απευθυνόμενη προς όλους να συ-
νεισφέρουν για τους πυρόπληκτους της Αυστρα-
λίας. Το 2014 η αλλαγή του ανέμου παγίδευσε 
την Τούρια Πιτ μέσα στις φλόγες προκαλώντας 
της εκτεταμένα εγκαύματα στο 65% του σώμα-
τός της. Ακόμη και σήμερα η ίδια πιστεύει πως 
έζησε από θαύμα. Έχασε επτά από τα δάχτυλα 
των χεριών της, πέρασε έξι μήνες στο νοσοκο-
μείο, έχει υποβληθεί σε 200 εγχειρήσεις και πέ-
ρασε δύο χρόνια σε κέντρο αποκατάστασης. Η 
προσωπική της εμπειρία την έκανε πιο δυνατή, 
ενώ ο σύντροφός της δεν την εγκατέλειψε και 
δεν έφυγε από κοντά της ούτε λεπτό. Μάλιστα 
της είχε κάνει πρόταση γάμου όταν εκείνη χα-
ροπάλευε ακόμη. Αν και δεν έχουν παντρευτεί 
ακόμη, έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον δύο ετών 
Hakavai Hoskin, και πριν μερικές ώρες ανακοί-
νωσε ότι θα γίνει μητέρα για δεύτερη φορά στον 
προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ση-
μερινή εικόνα του πρώην μοντέλου δεν την εμπό-
δισε να προχωρήσει τη ζωή της και δεν στάθηκε 
εμπόδιο για να δημιουργήσει μια υπέροχη οικο-
γένεια.

Η Μπέτι Μίντλερ

Ο Νίκος Κύργιος

Η Νικόλ Κίτμαν Η Σελίνα Γκόμεζ
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Η όμορφη Σιμώνη Χριστο-
δούλου είναι μακιγιέζ 
στις σειρές του ηθοποι-

ού και την ξεχώρισε αμέσως δι-
εκδικώντας την καρδιά της. Έτσι, 
τον Οκτώβριο του 2018 βγή-
καν στη δημοσιότητα οι πρώτες 
φωτογραφίες τους και το ζευ-
γάρι φάνταζε αχώριστο. Η σχέ-
ση τους μετρούσε από το κα-
λοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Τον 
Φεβρουάριο του 2019, όμως, 
έσκασε η είδηση του χωρισμού 
τους, χωρίς κανένας να πάρει 
είδηση. Ο 37χρονος ηθοποιός 
και η 23χρονη μακιγιέζ ενώ ζού-
σαν τον απόλυτο έρωτα αποφά-
σισαν να τραβήξουν χωριστούς 
δρόμους, μη δίνοντας εξηγήσεις 
σε κανέναν. Ωστόσο η φλόγα 
του έρωτά τους δεν έσβησε. Ο 
Αντρέας την διεκδίκησε ξανά 
και πριν από μερικούς μήνες 

έδωσαν δεύτερη ευκαιρία στη 
σχέση τους. Μάλιστα το επιβε-
βαίωσαν τον περασμένο Νοέμ-
βριο, όταν ο Αντρέας πόσταρε 
τρυφερές φωτογραφίες από τα 
γενέθλιά της, όπου είχε γράψει 
«My sunshine». Πριν από μερι-
κά βράδια το ζευγάρι έκανε την 
εμφάνισή του στο νυχτερινό μα-
γαζί όπου εμφανίζεται ο Κωνστα-
ντίνος Αργυρός και μαγνήτισε 
τα βλέμματα. Ο Αντρέας, που 
όταν είναι ερωτευμένος δεν το 
κρύβει πουθενά, δεν δίστασε ν’ 
ανταλλάξει μαζί της καυτά φιλιά,  
παρά το ότι γνώριζε πως οι φω-
τογράφοι τούς είχαν στο στόχα-
στρό τους. Στο τέλος επισκέφθη-
κε το καμαρίνι του αγαπημένου 
του τραγουδιστή και φωτογραφή-
θηκε μαζί του. ok!   

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΕΡΕ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ 
Ο ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΕΡΕ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ 

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗμΑ
ΣΤΑ μΠΟΥζΟΥΚΙΑ μΕ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΤΟΥ

Το ζευγάρι έκανε την εμφάνισή του στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος 
Αργυρός και μαγνήτισε τα βλέμματα. 

Στο τέλος επισκέφθηκε το καμαρίνι του αγαπημένου του 
τραγουδιστή και φωτογραφήθηκε μαζί του.
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ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

«ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΑΓΟΡΙ
ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ»

Ο ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟυ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΝωΡΙΣΑΜΕ -ΤΗΛΕΟΠΤΙκΑ- 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΟχΗΣ ΤΟυ ΣΙΓΜΑ «ΓΑΛΑΤΕΙΑ», ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΟ ΕκΕΙΝΗ ΤΗ ΝΕΑ «φΟυΡΝΙΑ» ΗΘΟΠΟΙωΝ, Η ΟΠΟΙΑ 
κΑΤΑφΕΡΝΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ κΑΤΕυΘΕΙΑΝ ΣΤΟ ΠΕΤΣΙ ΤΟυ ΡΟΛΟυ. 

ΑΛΛωΣΤΕ, ΤΟ ΕχΕΙ ΑΠΟΔΕΙξΕΙ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΠΟΛυ ΝωΡΙΣ 
ΣΤΗΝ κΑΡΙΕΡΑ ΤΟυ, ΟΤΑΝ ΕΠΑΙξΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑυΡΟ.

«Δεν πα’ να είσαί 
οίκοΔομοσ, 

λογίστήσ, βασίλίασ, τα 
συναίσθήματα είναί 

συναίσθήματα...»
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«ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΑΓΟΡΙ
ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ»

Ο ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟυ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΝωΡΙΣΑΜΕ -ΤΗΛΕΟΠΤΙκΑ- 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΟχΗΣ ΤΟυ ΣΙΓΜΑ «ΓΑΛΑΤΕΙΑ», ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΟ ΕκΕΙΝΗ ΤΗ ΝΕΑ «φΟυΡΝΙΑ» ΗΘΟΠΟΙωΝ, Η ΟΠΟΙΑ 
κΑΤΑφΕΡΝΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ κΑΤΕυΘΕΙΑΝ ΣΤΟ ΠΕΤΣΙ ΤΟυ ΡΟΛΟυ. 

ΑΛΛωΣΤΕ, ΤΟ ΕχΕΙ ΑΠΟΔΕΙξΕΙ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΠΟΛυ ΝωΡΙΣ 
ΣΤΗΝ κΑΡΙΕΡΑ ΤΟυ, ΟΤΑΝ ΕΠΑΙξΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑυΡΟ.

Η Γαλλίδα ηθοποιός Isabelle Huppert είχε πει κάποτε ότι «δεν 
δουλεύεις πάνω σε έναν ρόλο, αλλά πάνω στον εαυτό 
σου». Αυτό ισχύει για πολλούς ηθοποιούς, οι οποίοι μέσα 

από τους ρόλους τους ανακαλύπτουν νέες πτυχές του alter ego 
τους. Ο Ηλίας Ανδρέου, τον οποίο γνωρίσαμε -τηλεοπτικά- μέσα 
από τη σειρά εποχής του ΣΙΓΜΑ «Γαλάτεια», είναι από εκείνη τη νέα 
«φουρνιά» ηθοποιών η οποία καταφέρνει να μπει κατευθείαν στο 
πετσί του ρόλου. Άλλωστε, το έχει αποδείξει περίτρανα πολύ νωρίς 
στην καριέρα του, όταν έπαιξε στην Επίδαυρο. Σε μια αποκλειστική 
συνέντευξη στο Περιοδικό ΟΚ! ο νεαρός ηθοποιός ανοίγει τα χαρ-
τιά του και μιλά για το θέατρο στην Κύπρο, για τη λογοκρισία, αλλά 
και για τα ζητήματα καρδιάς. Μέσα από τη συζήτηση φαίνεται το 
πάθος του για το θέατρο και την υποκριτική, ενώ η μοναδική προσω-
πικότητά του, σε συνάρτηση με το χιούμορ και το ταλέντο του, τον 
τοποθετούν στην «πυραμίδα» των «ευγενών».

Σε γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά εποχής του ΣΙΓΜΑ 
«Γαλάτεια», παρά το γεγονός ότι έχεις δηλώσει ότι «δεν 
σου ταιριάζουν οι ρυθμοί της τηλεόρασης». Μέσα από 
τη συγκεκριμένη σειρά οι «ρυθμοί» αυτοί έχουν ευθυ-
γραμμιστεί... Έτσι;
Είχα δηλώσει πως δεν μου ταιριάζουν οι ρυθμοί της τηλεόρασης, 
διότι είναι πολύ γρήγοροι και αυτό με προβλημάτιζε. Εν τέλει, αυτό 
που νόμιζα ότι με φόβιζε ήταν χωρίς λόγο, αφού, όταν το δοκίμασα 
(επιτέλους), είπα ότι τους ρυθμούς μας τους προσαρμόζουμε εμείς 
με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε το επιθυ-
μητό αποτέλεσμα. Στη «Γαλάτεια» είχα τους σωστούς συνεργάτες δί-
πλα μου, που με βοήθησαν να ξεπεράσω και την παραμικρή φοβία!

Είσαι από τους ηθοποιούς οι οποίοι προτιμούν να παί-
ζουν στο θέατρο παρά στην τηλεόραση; Ποιο θεατρικό 
έργο θα ήθελες να γινόταν τηλεοπτικό σενάριο και θα 
σου άρεσε να ενσαρκώσεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο;
Αν με ρωτούσες πριν από δύο χρόνια, χωρίς δεύτερη σκέψη θα έλε-
γα ότι προτιμώ το θέατρο. Σήμερα, θεωρώ ότι προτιμώ και τα δύο 
εξίσου. Αντιλήφθηκα στην πορεία ότι είναι αναγκαίο να κάνεις και 
τα δύο! Ενδεχομένως όχι ταυτόχρονα, αλλά πρέπει να γίνονται, να 
υπάρχουν και τα δύο στην πορεία του ηθοποιού. Και τα δύο έχουν 
μαγεία, χαρά, αγωνία και γενικά τα σκαμπανεβάσματά τους. Θα 
ήθελα να γινόταν τηλεοπτικό σενάριο ο Βασιλιάς Ληρ του Ουίλλιαμ 
Σαίξπηρ και να είχα τον ρόλο του Τρελού!

Στο θέατρο ονειρεύεσαι ρόλους ή συνεργασίες; Θε-
ωρείς ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ μιας 
«εμπορικής» παράστασης και μιας «καλλιτεχνικής- ποι-
οτικής»;
Δεν θα έλεγα ότι ονειρεύομαι κάποιον συγκεκριμένο ρόλο από κά-
ποιο θεατρικό έργο, αλλά ρόλους με ουσία, καίριους και ψαχουλε-
μένους. Ρόλους που μπορούν να με προβληματίσουν, να με πεισμώ-
σουν και να με αναγκάσουν να θέλω να δουλεύω πάνω τους. Όσον 
αφορά τις συνεργασίες, ονειρεύομαι τα άτομα που θα μπορέσουμε 
επιτέλους να συσπειρωθούμε, για να δώσουμε ένα άρτιο αποτέλε-
σμα στον θεατή. Τι πάει να πει εμπορικό και τι ποιοτικό; Και γιατί τα δι-
αχωρίζουμε; Ας βγει κάποιος «αρμόδιος» σε αυτόν τον καλλιτεχνικό 
χώρο να μου το εξηγήσει. Θεωρώ ότι μόνο στην Κύπρο διαχωρίζουμε 
τις παραστάσεις σε εμπορικές και ποιοτικές! Να σου δώσω ένα πα-
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«Με θλίβεί το γεγονος 
οτί το θεατρο πλεον 

ςτην Κύπρο εγίνε 
Μία εύγενης χορηγία 

απο το Κρατος...»
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ράδειγμα: Ποιοτική δεν είναι η ταινία 
«Τζόκερ» με τον Χοακίν Φοίνιξ; Γιατί 
έσπασε ταμεία εμπορικά; Εμπορικό 
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι 
και ποιοτικό!

Τι είναι πιο σημαντικό για 
σένα: Η γνώμη του κοινού, 
των κριτικών ή των συναδέλ-
φων;
Μου αρέσει να ακούω τη γνώμη των 
συναδέλφων που μπορεί να με βοη-
θήσει στο να εξελιχθώ σαν ηθοποι-
ός. Ωστόσο, η πιο σημαντική γνώμη 
-και αυτή που με απασχολεί περισ-
σότερο απ’ όλα- είναι η γνώμη του 
μέσου θεατή. Γι’ αυτόν κάνω το συ-
γκεκριμένο επάγγελμα και έχω την 
ευχέρεια να μπορώ να το ασκήσω. 
Είναι ο μόνος που είναι αγνός μέσα 
σε όλο αυτό το φάσμα και θα σου 
πει την αλήθεια χωρίς να φοβάται τις 
οποιεσδήποτε συνέπειες.

Υπήρξε κάποιος μέντορας 
αυτά τα χρόνια που ασχολεί-
σαι με το θέατρο;
Μέντορες για μένα υπήρξαν δύο 
άτομα. Ο ένας από αυτούς είναι ο 
σκηνοθέτης Τάκης Τζαμαργιάς, ο 
οποίος μου έδωσε την ευκαιρία σαν 
νεοφώτιστος (τότε) ηθοποιός να 
κάνω το ντεμπούτο μου στον ΘΟΚ 
με τον «Μεγάλο Περίπατο του Πέ-
τρου», και φυσικά ο πάρα πολύ κα-
λός μου φίλος, ο ηθοποιός Νίκος 
Ψαρράς, που πίστεψε σε μένα και 
μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέ-
ψω στην Αθήνα μαζί του με αθηναϊ-
κό θίασο!

Τι είναι αυτό που σε φοβίζει 
περισσότερο στον χώρο;
Να με φοβίζει τι; Το αν θα είμαι κα-
λός σε μια παράσταση ή σε μια τηλε-
οπτική σειρά; Και αν δεν είμαι, τι; Αδι-
αμφισβήτητα, σε κάποιους θα αρέ-
σω, σε κάποιους θα μείνω αδιάφο-
ρος και σε κάποιους άλλους θα είμαι 
χείριστος! Το αν θα υπάρχω καλλιτε-
χνικά κάπου; Και αν δεν είμαι, τι; Θα 
τελειώσει η ζωή μου; Θα πεινάσω; Ε, 
λοιπόν, όχι... Δεν έχω κάτι να με φο-
βίζει και για κανέναν λόγο. Η ζωή 
είναι πολύ μικρή για να ζω με φοβίες!

Ποια κατάσταση σε θλίβει πε-
ρισσότερο όσον αφορά τα θε-
ατρικά δρώμενα;
Με θλίβει το γεγονός ότι το θέατρο 
πλέον στην Κύπρο έγινε μια ευγενής 
χορηγία από το κράτος. Αν δεν υπάρ-
χει κονδύλι από το κράτος, δεν γίνο-

νται παραγωγές! Επίσης, το γεγονός 
ότι βλέπω πολύ καλές θεατρικές πα-
ραγωγές να παίζουν με ελάχιστους 
θεατές. Φυσικά σε αυτό έχουμε όλοι 
την ευθύνη. Αν δεν μπορούμε να ση-
κώσουμε από τον καναπέ τον θεατή 
που μας παρακολουθεί στην τηλεό-
ραση για να έρθει στο θέατρο, φταί-
με όλοι! Και γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο που το θέατρο (και η τηλεόρα-
ση) στην Κύπρο δυστυχώς πεθαίνει!

Με ποια ιστορική προσωπικό-
τητα θα έλεγες ότι ταυτίζεσαι 
περισσότερο;
Δεν νομίζω να ταυτίζομαι με κάποια 
ιστορική προσωπικότητα, γιατί για να 
ταυτιστείς με κάποιον πρέπει να προ-
σπαθείς να κάνεις τα ίδια ή παρό-
μοια πράγματα. Μπορώ να πω όμως 
ότι θαυμάζω πολλές ιστορικές προ-
σωπικότητες για τα διαφορά έργα 
τους και κυρίως αυτούς που άλλαξαν 
κατά κάποιον τρόπο τον κόσμο. Ένας 
από αυτούς που θέλω να αναφέρω 
είναι ο Μαχάτμα Γκάντι! «Να σβήσει 
κάθε δάκρυ από κάθε μάτι».

Θεωρείς ότι υπάρχει star 
system στην Κύπρο; Ποια εί-
ναι η άποψή σου για τους 
ανθρώπους του χώρου που 
έχουν έπαρση, εξαιτίας του 
ότι έπεσαν πάνω τους τα φώτα 
της δημοσιότητας;
Star system; Το μόνο που υπάρχει 
αυτή την περίοδο στην Κύπρο είναι 
στο σινεμά το Star Wars! Να πάτε 
να το δείτε! Εξαιρετικό. Να μου επι-
τρέψεις να σου πω μια έκφραση στα 
κυπριακά. «Να κάτσουν τη μάππα χα-
μαί», ο κόσμος έχει τόσα προβλήμα-
τα, και σε κοινό αλλά και σε προσω-
πικό επίπεδο, που δεν ασχολείται με 
το ποιος είσαι, τι κάνεις και γιατί το 
κάνεις! Άλλωστε... ό,τι ανεβαίνει κα-
τεβαίνει. Για να έχεις ανέβει, σε ανέ-
βασε ο κόσμος. Ας αφήσουμε την 
έπαρση στην άκρη και ας ασχολη-
θούμε με κάτι καλύτερο! Εγώ πάντως 
μετά από αυτή τη συνέντευξη θα συ-
νεχίσω να μιλώ με τους φίλους μου 
που δουλεύουν εκτός χώρου. Δεν 
αλλάζει το ποιος είμαι όσα φώτα και 
αν πέσουν πάνω μου. Θα είμαι πά-
ντα το αγόρι της διπλανής πόρτας. 
Ο Ηλίας!

Ας αλλάξουμε κλίμα και ας 
πάμε στα ζητήματα… καρδιάς. 
Θεωρείς ότι εξωτερικεύεις τα 
συναισθήματά σου πιο εύκο-
λα εξαιτίας της δουλειάς σου;

Αντιθέτως! Έμαθα να τα κρύβω βα-
θιά μέσα μου και να τα πολεμάω με 
κάθε τρόπο για να μη βγαίνουν προς 
τα έξω. Πλάκα κάνω (γέλιο). Θεωρώ 
ότι όταν έχεις συναισθήματα, πρέπει 
να τα αφήνεις όλα να βγαίνουν προς 
τα έξω ανεξαιρέτως δουλειάς! Δε πα’ 
να είσαι οικοδόμος, λογιστής, βασι-
λιάς, τα συναισθήματα είναι συναι-
σθήματα, τι να λέμε τώρα! (Γέλιο)

Σε ποια λάθη δείχνεις τη μεγα-
λύτερη επιείκεια;
Όλα! Όλοι αξίζουν δεύτερες ευκαι-
ρίες! Δεν δείχνω καθόλου επιείκεια 
σε αυτούς που κάνουν και δεύτερο 
λάθος! Μια… δυο... φτάνει!

Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγ-
μα που έκανες για μια θυελ-
λώδη σχέση;
Η αλήθεια είναι πως δεν έκανα τίπο-
τα το ακραίο για μια θυελλώδη σχέ-
ση. Ίσως γιατί δεν έζησα ακόμη τη 
θυελλώδη σχέση. Για μένα μια τέ-
τοιου είδους σχέση, ιδανικά, είναι 
το αμοιβαίο ιντριγκάρισμα του μυα-
λού. Ας βρεθεί κάποια να κάνω κάτι 
ακραίο επιτέλους, να έχω να λέω ότι 
ζω τη ζωή μου στα άκρα!

Για τον Θανάση Βέγγο η ευ-
τυχία είναι «ένα ζευγάρι χέ-
ρια...» Για σένα;
Για μένα ευτυχία είναι η οικογένεια. Η 
οικογένεια που έχεις γεννηθεί και η 
οικογένεια που διάλεξες να έχεις. Η 
οικογένεια που δημιούργησες. Γενι-
κά… η οικογένεια!

Έχεις κάποια projects στα 
σκαριά αυτή την περίοδο;
Συνεχίζω στην παιδική θεατρική πα-
ράσταση «Αλαντίν» στο Σατιρικό 
Θέατρο σε σκηνοθεσία Παναγιώ-
τη Μπρατάκου και μπαίνω σε mood 
πρόβας για τη «Βασίλισσα της ομορ-
φιάς» (Μάρτιν ΜακΝτόνα) σε σκη-
νοθεσία Νίκου Νικολαΐδη. Μαζί με 
την CreatEvents αρχίσαμε να κάνου-
με Stand Up Show, που είναι βασι-
σμένο στον αυτοσχεδιασμό και εμ-
φανίζομαι σε διαφορά μπαράκια της 
Λευκωσίας! Επίσης, συζητώ για κάτι 
πολύ-πολύ ωραίο, διαφορετικό και 
φρέσκο τηλεοπτικά. Σύντομα θα μπο-
ρώ να πω περισσότερα!   ok!  

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤζΗΜΗΝΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΡΟΥΧΑ: No NamE
ΡΟΛΟι: aNdrEaS S. GrEGoriadES

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
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Τα Χριστούγεννα το ζευγάρι αποφάσισε να 
τα περάσει μακριά από όλους και άφησε 
πίσω τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις 

διαμένοντας για λίγες μέρες στο Μαρώνι. Από 
εκεί έκαναν μίνι εξορμήσεις και σε άλλα χωριά 
του νησιού μας, απολαμβάνοντας στιγμές χα-
λάρωσης και έρωτα αποκλειστικά για τους δυο 
τους. Ανήμερα Χριστουγέννων ο Γιάννης Μίνος 
προσέφερε στην αγαπημένη του ένα κουτί με 
υπέροχα σοκολατάκια και η Άντρη ανοίγοντάς 

το βρήκε μέσα το μονόπετρο, με το οποίο της ζη-
τούσε να γίνει γυναίκα του. Η ηθοποιός τον αιφ-
νιδίασε, καθώς δεν του είπε το «ναι», επειδή ήθε-
λε να της κάνει γονατιστός την πρόταση. Τότε ο 
Γιάννης επανήλθε δριμύτερος, όπως θα δείτε και 
στις αποκλειστικές φωτογραφίες του ΟΚ! Έτσι 
την Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, της έκανε δεύ-
τερη πρόταση γάμου σε γνωστό εστιατόριο της 
Λευκωσίας. Η Άντρη μόλις πήρε το ποτήρι με τη 
σαμπάνια είδε μέσα συγκινημένη το μονόπετρό 

της, ενώ εκείνος γονατιστός της ζητούσε ξανά να 
γίνει η γυναίκα του για τα επόμενα 100 χρόνια. 
Συγκινημένη η ηθοποιός τού είπε το πολυπόθη-
το «ναι» με ένα τρυφερό φιλί στα χείλη. Η σχέ-
ση τους μετράει ήδη τρία χρόνια και φαίνεται να 
έχουν βρει ο ένας στον άλλο το άλλο τους μισό. 
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο γά-
μος τους θα γίνει τον Ιούνιο 2021. ok!   

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

AΝΤΡΗ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ –  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΝΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΓΑΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ

Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΝΟΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΑΝΕ
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΗΘΟΠΟΙΟ ΑΝΤΡΗ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΚ! ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ

 

Το τρυφερό φιλί μετά την πρόταση γάμου.

Ο Γιάννης Μίνος φοράει το μονόπετρο
στο χέρι της αγαπημένης του, ενώ εκείνη 

τον παρακολουθεί συγκινημένη.
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ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ Η ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΑΚΑΝΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΓΑΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ

Η στιγμή που η ηθοποιός πήγε στην τουαλέτα και 
εκείνος έβαλε στη σαμπάνια το μονόπετρο.

Το τρυφερό φιλί μετά την πρόταση γάμου.

Η Άντρη αντιλαμβάνεται πως δέχεται για δεύτερη φορά πρόταση 
γάμου.

Ο Γιάννης Μίνος φοράει το μονόπετρο
στο χέρι της αγαπημένης του, ενώ εκείνη 

τον παρακολουθεί συγκινημένη.
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Με την αποχώρησή του από το ριάλιτι επιβίωσης 
Survivor τού χρέωσαν πολλές σχέσεις, φθάνο-
ντας στο σημείο να βλέπει τον εαυτό στα εξώ-

φυλλα ως ζευγάρι ακόμη και με την ίδια την ξαδέλφη του. 
Ο ίδιος ποτέ δεν επιβεβαίωσε καμιάν από τις φημολογού-
μενες σχέσεις, και στην πλειοψηφία τους τις διέψευσε. Το 
2019 τον βρήκε σε ταξίδια σε όλον τον κόσμο για την εκ-
πομπή του «Passenger», ενώ αυτές τις μέρες ταξιδεύει για 
τα γυρίσματα της εκπομπής «Passenger Eurotrip». Ο Μάρι-
ος Πρίαμος βρέθηκε στις Ελβετικές Άλπεις μαζί με τη νέα 
του σύντροφο, την πρώτη, ουσιαστικά, επίσημη σχέση του 
μετά την έξοδό του από το ριάλιτι επιβίωσης! Το κορίτσι 
του ονομάζεται Assya και είναι εντυπωσιακή. Τροφή έδω-
σαν τρυφερές εικόνες που πόσταρε ο εκκεντρικός Κύπρι-
ος στα social media και ακολούθησαν δεκάδες μηνύματα 
από τους διαδικτυακούς του φίλους. Ο στενός του φίλος 
Κωνσταντίνος Βασάλος σχολίασε μιαν από τις εικόνες, 
με τον Μάριο να του απαντάει πως είναι συνεργάτες στην 
εκπομπή. Ωστόσο, κανείς από τους διαδικτυακούς του φί-
λους δεν τον πίστεψε, καθώς ως γνωστόν ο Μάριος είναι 
πολύ προσεκτικός με την προσωπική του ζωή. ok!   

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 

ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ

Επίσημα 
ΕρωτΕυμΕνοσ!

ΕIναί η πρωτη Φορα που 
ΒΛΕπουμΕ τον ποΛυταΞίΔΕμΕνο 

Κυπρίο σΕ τρυΦΕρΕσ στίΓμΕσ

Η σύντροφός του Μάριου Πρίαμου, 
Assaya
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ΚΑΜΕΡΟΝ ΝΤΙΑΖ
ΜΗΤΕΡΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 47
Λίγο πριν καλωσορίσει το 2020, η Κάμερον Ντίαζ έγινε 
μητέρα για πρώτη φορά. Η είδηση του ερχομού της μικρής 
Raddix αποτέλεσε θέμα σχολιασμού, ενώ η ίδια και ο 
σύζυγός της, Μπέντζι Μάντεν, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. 
Την άφιξη της μικρούλας ανακοίνωσε με ένα ποστ της 
η διάσημη ηθοποιός: «Καλή χρονιά από τους Μάντεν. 
Είμαστε τόσο χαρούμενοι, ευλογημένοι και ευγνώμονες 
που ξεκινάμε τη δεκαετία αυτή ανακοινώνοντας τον ερχομό 
της κόρης μας Raddix Μάντεν. Έχει κλέψει τις καρδιές μας 
και έχει συμπληρώσει την οικογένειά μας. Κι ενώ είμαστε 
πολύ χαρούμενοι που μοιραζόμαστε την είδηση αυτή μαζί 
σας, νιώθουμε και την ανάγκη να προστατέψουμε την 
ιδιωτικότητα της κόρης μας. Γι’ αυτό και δεν θα μοιραστούμε 
μαζί σας φωτογραφίες ή άλλες λεπτομέρειες, εκτός από 
το γεγονός πως είναι πολύ χαριτωμένη». Οι πληροφορίες 
αναφέρουν πως η μικρούλα γεννήθηκε λίγο πριν την αλλαγή 
του χρόνου στο Λος Άντζελες, κάνοντας τους γονείς 
της τρισευτυχισμένους. Να επισημάνουμε ότι η διάσημη 
ηθοποιός βρίσκεται στην ηλικία των 47 ετών, όμως αυτό 
δεν την εμπόδισε καθόλου να ζήσει για πρώτη φορά την 
μητρότητα.

MΠΡΙΓΚΙΤΕ ΝΙΛΣΕΝ
ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ ΦΟΡΑ 
ΜΗΤΕΡΑ ΣΤΑ 54
Τον Ιούνιο του 2018 η 
διάσημη ηθοποιός και 
τηλεπερσόνα Μπριγκίτε 
Νίλσεν απέκτησε το πέμπτο 
παιδί της σε ηλικία των 
54 ετών. Η εντυπωσιακή 
Μπριγκίτε μαζί με τον 
νεότερο κατά 15 χρόνια 
σύζυγό της, Ιταλό μπάρμπαν 
Ματία Ντεσί, έγιναν 
γονείς εκπλήσσοντας τους 
θαυμαστές της. Η πρώην 
σύζυγός του Σιλβέστερ 
Σταλόνε έγινε μητέρα 
για πέμπτη φορά και για 
πρώτη φορά απέκτησε 
κορίτσι, καθώς ήδη έχει 
τέσσερις γιους από τους 
προηγούμενους γάμους της.

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ 
ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΑ. ΟΛΟ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ 

ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 45+ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ 
ΟΤΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ

BABY BOOM

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ 

Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΑ

ΚΑΜΕΡΟΝ ΝΤΙΑΖΚΑΜΕΡΟΝ ΝΤΙΑΖ

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦωΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΑ
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ΡΕΪΤΣΕΛ ΒΑΪΣ
ΜΗΤΕΡΑ ΣΤΑ 48
Το 2018 η διάσημη ηθο-
ποιός έγινε για δεύτερη 
φορά μητέρα στα 48 της 
χρόνια. Αυτό είναι και το 
πρώτο της παιδί που απέ-
κτησε με τον σύζυγό της 
Ντάνιελ Κρεγκ. Η 48χρο-
νη ηθοποιός σε παλαιό-
τερη συνέντευξή της είχε 
δηλώσει ότι εκείνη και ο 
σύζυγός της είναι πολύ 
χαρούμενοι που έχουν 
ένα μικρό ανθρωπάκο. 
Παρόλο που και οι δύο 
έχουν παιδιά από προη-
γούμενες σχέσεις τους, 
εντούτοις ο καρπός του 
έρωτά τους ολοκληρώ-
θηκε με την άφιξη του 
παιδιού τους. Η γνωστή 
ηθοποιός έχει έναν γιο, 
τον Χένρι, με τον σκηνο-
θέτη Ντάρεν Αρονόφσκι, 
ενώ ο Ντάνιελ Κρεγκ έχει 
μια κόρη, την Έλλα, από 
τη σχέση του με τη Φιό-
να Λούντον. Οι δυο τους 
γνωρίζονταν αρκετά χρό-
νια αλλά έγιναν ζευγάρι 
το 2010, όταν χρειάστηκε 
να δουλέψουν μαζί στην 
ταινία «Dream House».

ΧΑΛΙ ΜΠΕΡΙ
ΜΗΤΕΡΑ ΓΙΑ 
ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΦΟΡΑ ΣΤΑ 47
Λίγο πριν την εμμη-
νόπαυση η διάση-
μη ηθοποιός Χάλι 
Μπέρι γέννησε το 
δεύτερο παιδί της. 
Η βραβευμένη με 
Όσκαρ ηθοποιός 
είχε δηλώσει πα-
λιότερα ότι είχε πά-
θει σοκ όταν έμαθε 
ότι ήταν έγκυος. 
Το αγοράκι είναι 
το δεύτερο παιδί 
της σταρ μετά την 
κόρη της, Νάιλα, 
που απέκτησε με 
τον πρώην φίλο της 
Γκαμπριέλ Όμπρι. 
Η διάσημη ηθοποι-
ός είναι παντρεμέ-
νη με τον Ολιβιέ 
Μαρτίνεζ.

ΤΖΑΝΕΤ ΤΖΑΚΣΟΝ
Η ΠΕΝΗΝΤΑΡΑ ΜΑΜΑ
Στην ηλικία των 50 ετών η τραγουδίστρια Τζάνετ Τζάκσον 
έγινε για πρώτη φορά μητέρα και έφερε στον κόσμο ένα 
υγιέστατο αγοράκι. Η γνωστή καλλιτέχνιδα είναι μητέρα ενός 
αγοριού, του μικρού Εϊσά. Δυστυχώς η τραγουδίστρια και ο 
πολυεκατομμυριούχος σύντροφός της από το Κατάρ χώρισαν 
λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Σήμερα η 
αδελφή του Μάικλ Τζάκσον μεγαλώνει μόνη της τον καρπό του 
έρωτά τους.

ΚΕΛΙ ΠΡΕΣΤΟΝ
ΜΗΤΕΡΑ ΞΑΝΑ ΣΤΑ 47
Μετά την τραγική περίοδο που πέ-
ρασε με τον αιφνίδιο θάνατο του 
γιου της, η Κέλι Πρέστον έγινε ξανά 
μητέρα στα 47 της χρόνια. Εκείνη 
και ο σύζυγός της, Τζον Τραβόλ-
τα, είναι γονείς άλλων δύο παιδιών. 
Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον 
ερχομό του παιδιού τους ένα χρό-
νο μετά τον θάνατο του 16χρονου 
γιου τους, ο οποίος πέθανε από 
ανακοπή τον Ιανουάριο του 2009. 
Η ίδια μάλιστα είχε δηλώσει ότι λα-
τρεύει την περίοδο της εγκυμοσύ-
νης και προσπαθούσε για χρόνια 
να αποκτήσει άλλο παιδί. Μετά την 
περίοδο του πένθους, το ζευγάρι 
επιθυμούσε περισσότερο να απο-
κτήσει άλλο ένα παιδί και τα κατά-
φερε. Μάλιστα η Κέλι Πρέστον 
είχε αποκαλύψει ότι όταν το έμαθε, 
ξύπνησε τον σύζυγό της που κοιμό-
ταν δίπλα της και του το ανακοίνω-
σε και οι δύο άρχισαν να κλαίνε 
αγκαλιασμένοι.
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ΤΖΙΝΑ ΝΤΕΪΒΙΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ 45 ΕΓΙΝΕ ΜΗΤΕΡΑ
Η Τζίνα Ντέιβις, η οποία αν και στα 63 της χρόνια μοιάζει με 
40χρονη, απέκτησε το πρώτο της κοριτσάκι στα 46 της χρό-
νια, ενώ στα 48 της γέννησε τα δίδυμα αγοράκια της. Οι πε-
ρισσότεροι θυμούνται την Τζίνα Ντέιβις στην ταινία ορόσημο 
της καριέρας της, «Θέλμα και Λουίζ», του Ρίντλεϊ Σκοτ, όπου 
συμπρωταγωνιστούσε με τη Σούζαν Σάραντον. Μια από τις πιο 
πρόσφατες εμφανίσεις της ήταν πέρσι στο 45ο φεστιβάλ αμε-
ρικανικού κινηματογράφου στο Ντοβίλ της δυτικής Γαλλίας.

ΜΟΝΙΚΑ 
ΜΠΕΛΟΥΤΣΙ
ΓΕΝΝΗΣΕ ΣΤΑ 45 
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ
Η διάσημη ηθοποιός και 
πρώην μοντέλο, Μόνικα 
Μπελούτσι, έγινε ξανά 
μητέρα στα 45 της 
χρόνια και απέκτησε 
άλλη μια κόρη που την 
ονόμασε Λεόνι. Αυτό 
ήταν το δεύτερο παιδί 
που έχει με το σύζυγό 
της Βενσάν Κάσελ. Το 
ζευγάρι γνωρίστηκε στα 
γυρίσματα της ταινίας 
«L' Appartement» το 
1996 και παντρεύτηκαν 
το 1999. Το ζευγάρι 
χώρισε τελικά μετά από 
δεκατέσσερα χρόνια 
γάμου και έχοντας 
αποκτήσει δύο κόρες.

ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ
ΔΙΔΥΜΑ ΣΤΑ 42 ΤΗΣ
Ύστερα από έξι ανεπιτυχείς προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, το όνειρο της βρα-
βευμένης με Γκράμι Καναδής τραγουδίστριας, Σελίν Ντίον, έγινε πραγματικότητα. Η διάση-
μη τραγουδίστρια γέννησε τον πρώτο της γιο στα 33 της χρόνια, ενώ στα 42 γέννησε τα 
δίδυμά της. Όπως η ίδια είχε εξομολογηθεί, «είναι πολύ ψυχοφθόρο και πρέπει πάντα να 
θυμάσαι πόσο τυχερή είσαι που είσαι μητέρα».
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Το περιοδικό ΟΚ! μάζεψε τις υπέροχες φωτογραφίες από τα χιονισμέ-
να τοπία του νησιού μας, όπου πόζαραν επώνυμες Κύπριες, είτε κάνο-
ντας σκι είτε βολτάροντας με την οικογένειά τους απολαμβάνοντας 

στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις. 
Παρά την ταλαιπωρία που υπέστησαν λόγω των χιλιάδων επισκεπτών, αφού 
περίμεναν μέχρι και τρεις ώρες για να ανέβουν στο χιονισμένο Τρόοδος, 
όλοι με υπομονή πέρασαν υπέροχα το Σαββατοκύριακο των Θεοφανίων 
και απαθανάτισαν αξέχαστες αναμνήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα.  ok!   

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: INSTAGRAM

 

LET’S GO SΝOW

OI EΠΩΝΥΜΟΙ
ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ

ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ 
ΒΡΗΚΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΣΤΟ 

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΤΡΟΟΔΟΣ

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου και ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου σε υπέρο-
χες στιγμές με την κόρη τους Αριάδνη.

Η Θέλξια Βαλέρια Φραγκούδη έκανε σκι στο Τρόοδος. 
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Η Ραμόνα Φίλιπ επέλεξε τις Αυστριακές Άλπεις με την οικογένειά 
της και οι φωτογραφίες της είναι μαγικές.

Η Γιώτα Κουφαλίδου πέρα-
σε τα πρώτα Χριστούγεννα 
μετά το σοβαρό πρόβλη-
μα υγείας της και δείχνει 
πιο ευτυχισμένη από ποτέ 
στο χιονισμένο Τρόοδος με 
τους άντρες της ζωής της, 
τον σύζυγό της Στέλιο και 
τον γιο της Βασίλη.

Η Άντρη Καραντώνη και ο Νεοκλής Σκουρουμούνης έκαναν χιονάν-
θρωπο για την κόρη τους Αργυρώ και έπαιξαν χιονοπόλεμο μαζί της.

Η Θέλξια Βαλέρια Φραγκούδη έκανε σκι στο Τρόοδος. 

Η Μαριλένη Σταύρου και ο σύζυγός της, Πέτρος Σολωμού, δεν 
χάλασαν το χατίρι στον μικρό Ορφέα να παίξει με το χιόνι.
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Χιλιάδες ήταν τα πυροτεχνήματα που ρίχθηκαν σε όλον τον κόσμο για την υποδοχή του 
νέου χρόνου και πολλοί ήταν αυτοί που αψήφησαν το κρύο και συγκεντρώθηκαν στις κε-
ντρικές λεωφόρους και πλατείες των χωρών τους για να καλωσορίσουν το 2020. Εκα-

τομμύρια πολίτες σε όλη την υφήλιο υποδέχτηκαν τον ερχομό του νέου έτους και της νέας δε-
καετίας. Από το Σύνταγμα μέχρι και τη Νέα Υόρκη με τραγούδια, φιλιά και χορούς έδιναν ευ-
χές ο ένας τον άλλον ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον.  ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΚΥΠΕ

 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ 2020
ΜΕ ΚΑΘΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ, 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ. Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΙΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΛΑΜΨΕ ΑΠΟ TA ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, ΕΝΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕ 

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ 
ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ  

Οι κάτοικοι της Αθήνας μαζεύτηκαν από πολύ 
νωρίς στην πλατεία Συντάγματος για να υπο-
δεχθούν το νέο έτος. Οικοδεσπότες της βρα-
διάς ήταν ο Θέμης Γεωργαντάς και η Νάντια 
Μπουλέ, ενώ το μουσικό μέρος ανέλαβαν οι 
Melisses. Μαζί τους επί σκηνής ήταν η Ήβη 
Αδάμου, η Demy και η Josephine, ενώ τους καλ-
λιτέχνες πλαισίωνε η βραβευμένη ομάδα γενι-
κής γυμναστικής Wolves σε ένα φαντασμαγορι-
κό πρόγραμμα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας 
Μπακογιάννης υποδέχεται το νέο έτος 
2020 στην πλατεία Συντάγματος.

Μόλις το ρολόι του Big Ben σήμα-
νε μεσάνυχτα, πλήθος κόσμου από-
λαυσε τα χιλιάδες πυροτεχνήματα 
στον ουρανό της βρετανικής πρω-
τεύουσας. Ο πιο διάσημος πύρ-
γος του Λονδίνου και ένα από τα 
πιο γνωστά σημεία της Βρετανίας, 
το εμβληματικό ρολόι του Big Ben, 
που δεσπόζει στο κέντρο της πό-
λης στο κτίριο του Ουέστμινστερ, 
εξακολουθεί να βρίσκεται υπό συ-
ντήρηση. Ωστόσο την παραμονή 
της Πρωτοχρονιάς χτύπησε για να 
υποδεχτεί το νέο έτος. Το Big Ben 
ήχησε για τελευταία φορά τον Αύ-
γουστο του 2017, πριν ξεκινήσουν 
οι μεγάλες εργασίες αποκατάστα-
σης και συντήρησης του πύργου 
Elizabeth, του Μεγάλου Ρολογιού 
και της Μεγάλης Καμπάνας (Big 
Ben), προκειμένου να διαφυλαχθεί 
η ομαλή λειτουργία τους και στο 
μέλλον. Το «Μάτι» του Λονδίνου 
φωτίστηκε για το νέο έτος, ενώ τα 
πρωτοχρονιάτικα γλέντα κράτησαν 
μέχρι το πρωί στους δρόμους του 
Λονδίνου.

ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟ 
ΡΟΛΟΪ ΤΟΥ 

BIG BEN
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Με φιλιά υποδέχονται οι Αμερικα-
νοί τον νέο χρόνο, καθώς θεωρούν 
ότι έτσι το καινούργιο έτος θα είναι 
πολύ όμορφο! Πιστεύουν ότι φιλώ-
ντας τον σύντροφό τους ή ακόμη κι 
έναν άγνωστο δίπλα τους, θα διώ-
ξουν τις κακές αναμνήσεις και την 
κακοτυχία του παρελθόντος και θα 
σημαδέψουν μια νέα αρχή γεμάτη 
αγάπη και έντονη ζωή. Το πλήθος 
συγκεντρώθηκε στην Times Square 
και υποδέχθηκε το νέο έτος 2020 
σε ένα ιδιαίτερα γιορταστικό κλίμα 
με δημοφιλείς καλλιτέχνες, όπως 
τον Αμερικανό τραγουδιστή Post 
Malone, την Καναδή - Αμερικανίδα 
τραγουδίστρια και ηθοποιό Αλάνις 
Μορισέτ, αλλά και το δημοφιλές 
νοτιοκορεατικό συγκρότημα ΒΤS, 
που διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες τους παρευρισκό-
μενους.

ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΜΕ ΦΙΛΙΑ
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Οι ΠαριζιανΟι
στΟυσ δρΟμΟυσ

Στη γαλλική πρωτεύουσα, δεκάδες χιλιάδες άνθρω-
ποι είχαν συγκεντρωθεί «στην ωραιότερη λεωφόρο του 
κόσμου» για να γιορτάσουν το νέο έτος. Η Αψίδα του 
Θριάμβου, εμβληματικό μνημείο της πόλης του Φω-
τός, που βρίσκεται στην άκρη της λεωφόρου των Ηλυ-
σίων Πεδίων, προσέφερε ένα θέαμα ήχου και φωτός, 
πριν αρχίσει η εκτόξευση των πυροτεχνημάτων ακριβώς 
μετά τα μεσάνυχτα. Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική σ' 
αυτή τη λεωφόρο, που το 2019 υπήρξε το θέατρο πο-
λυάριθμων συγκρούσεων ανάμεσα στις δυνάμεις της 
τάξης και τα «κίτρινα γιλέκα», Γάλλους πολίτες οργισμέ-
νους με την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης.

τΟ καλωσΟρισμα στη μΟσχα
Στη Μόσχα, ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στις ευχές του 
για το τέλος του έτους κάλεσε τους Ρώσους να επιδείξουν 
«ενότητα» για να συνεχίσουν την «ανάπτυξη» της χώρας. 
Χιλιάδες βεγγαλικά ρίχθηκαν στον ουρανό, με τους πολί-
τες να δίνουν ευχές ο ένας στον άλλον.
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O Βρετανός ηθόπόιός ιντρις ελμπα ειναι από τα ατόμα 
πόυ ξεχωριζόυν για τό ταλεντό και για την πρόςωπικότητα 

τόυς. όςόι ηθόπόιόι ειχαν την τυχη να ςυνεργαςτόυν 
μαζι τόυ εχόυν να πόυν μόνό τα καλυτερα! ό ιδιός 

εξόμόλόγηθηκε ότι όταν δεν εργαζεται, αιςθανεται αγχός

ΊντρΊς Έλμπα

όταν ό ανθρωπός 
και η γατα εγιναν ενα

Εκτός από εξαίρετος ηθοποιός, ο 
Ίντρις Έλμπα είναι και πολύ καλός 
φίλος. Αυτό μπορούν να το επιβεβαι-

ώσουν και ο Πρίγκιπας Χάρι με τη σύζυγό 
του Μέγκαν Μαρκλ, μιας και εδώ και πολ-
λά χρόνια διατηρούν φιλικές σχέσεις. Μά-
λιστα, στον πριγκιπικό γάμο ο Έλμπα εκτε-
λούσε καθήκοντα Dj. Όσον αφορά το βα-
ρυφορτομένο του πρόγραμμα, πλέον δεν 
ανησυχεί, μιας και ο ίδιος έχει προσλάβει 
μια βοηθό για να του υπενθυμίζει την ατζέ-
ντα του. «Έχω μια βοηθό, τη Μάρσια, η 
οποία γνωρίζει το πρόγραμμα που έχω επί 
καθημερινής βάσεως. Κάθε βράδυ, πριν 
πάω για ύπνο, μου στέλνει στο WhatsApp 
τι έχω να κάνω την επόμενη ημέρα». Πά-
ντως ο ηθοποιός έχει πολλά projects στην 
ατζέντα του. Ένα από αυτά είναι και το πο-
λυβραβευμένο μιούζικαλ «Cats». Πρό-
κειται για μίαν ιστορία που αφηγείται τη 
νύχτα του καθιερωμένου ετήσιου χορού 
των Jellicle Cats με τον αρχηγό τους, γε-
ρο-Deuteronomy, να ανακοινώνει το όνο-
μα της γάτας που θα ξαναγεννηθεί και θα 
ζήσει μια νέα ζωή στο Heavyside Layer. Η 
ανακοίνωση θα γίνει ακριβώς πριν από την 
αυγή. Όσο περιμένουν, οι γάτες διασκε-
δάζουν και διηγούνται παλιές ιστορίες για 
τις πιο διάσημες και δημοφιλείς γάτες της 
ράτσας τους. Στο συγκεκριμένο μιούζικαλ 
παίζουν Α-list stars, μεταξύ αυτών η Τέιλορ 
Σουίφτ, η Τζούντι Ντεντς και ο Τζέιμς Κόρ-
ντεν. Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, 
ο Έλμπα νυμφεύτηκε τη Σαμπρίνα Ντόουρι 
τον περασμένο Απρίλιο σε μια μυστική τελε-
τή στο Μαρόκο.

Ποια ήταν η αντίδρασή σου όταν 
κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το 
«Cats» και είδες τον εαυτό σου ως 
γάτα;
Όταν είδα τον εαυτό μου στο τρέιλερ είπα: 
«Ουάου! Εγώ είμαι αυτός;» Είχα στο μυα-
λό μου μια εικόνα για το πώς θα έμοιαζα, 

αλλά δεν ήξερα ακριβώς, μιας και όταν 
γυρίζαμε το μιούζικαλ φορούσαμε κάτι 
πράσινα κοστούμια. Το αποτέλεσμα εί-
ναι εκπληκτικό. Άνθρωπος και γάτα έγιναν 
ένα!

Αυτό είναι ίσως το τελευταίο είδος 
ταινίας που οι θαυμαστές σου θα 
περίμεναν να σε δουν. Τι σε έκα-
νε να θέλεις να ενσαρκώσεις τον 
ρόλο της γάτας και να χορέψεις 
με την Τέιλορ Σουίφτ;
H αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είχα την ευ-
καιρία να παίξω σε δραματικό μιούζικαλ, 
παρόλο που το ήμισυ της ζωής μου σχετί-
ζεται με τη μουσική. Μου άρεσε η ιδέα του 
τραγουδιού, του χορού και του φθινοπώ-
ρου! (γέλια) Ο Τομ Χούπερ είχε οραματι-
στεί να κάνει μια ταινία στη μεγάλη οθόνη 
για τις γάτες. Είμαι πολύ υπερήφανος που 
είχα την ευκαιρία να παίξω σε μια τέτοια 
παραγωγή. Υποδύομαι τον Macavity, έναν 
φτωχό τύπο ο οποίος είναι λίγο αλητόγα-
τος. Είμαι ενθουσιασμένος που ο κόσμος 
θα δει το συγκεκριμένο μιούζικαλ.

Φαίνεται ότι προσπαθείς συνεχώς 
να ανακαλύψεις τον εαυτό σου 
από τη μια ταινία στην άλλη. Έτσι 
δεν είναι;
Δεν ήθελα ποτέ να δεσμευτώ για κάποιον 
συγκεκριμένο ρόλο, είτε πρόκειται για μια 
μεγάλη ταινία CGI είτε για ένα μικρό έργο. 
Η διαδικασία είναι η ίδια. Αυτό που εί-
ναι σημαντικό για μένα είναι η πρόκληση. 
Προσπαθώ πάντα να κάνω κάτι που δεν 
έχω κάνει ποτέ προηγούμενος. Θα έλεγα 
ακόμη ότι αυτό είναι το σύνθημά μου: «Πά-
ντα να κάνετε κάτι διαφορετικό, εάν μπο-
ρείτε να το διαχειριστείτε». Μέχρι στιγμής 
είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που 
τα πράγματα λειτουργούν για μένα, αν και 
νομίζω ότι η καλύτερή μου δουλειά ακόμη 
δεν έχει έρθει.

Ποια είναι μερικά από τα πιο ση-
μαντικά μαθήματα που έχεις μάθει 
μέσα από τη δουλειά σου, αλλά και 
από το ότι έχεις εξελιχθεί σε ένα 
από τα μεγαλύτερα αστέρια του Χό-
λιγουντ;
Η υπομονή είναι το πιο σημαντικό πράγμα 
που έμαθα το τελευταίο έτος. Χρειάζεται 
χρόνος για να οικοδομηθεί μια καριέρα, 
χρειάζεται χρόνος για να φτάσει κάποιος 
στο σημείο να έχει τη λεγόμενη «δημιουρ-
γική ελευθερία». Είναι μια μακρά διαδικα-
σία. Απαιτείται συνήθως ένας πολύ μεγά-
λος χρόνος για έναν ηθοποιό να φτάσει σε 
αυτό το σημείο και να κερδίσει την αναγνώ-
ριση. Μερικές φορές χάνεις τον στόχο σου 
και πρέπει να αναπροσαρμοστείς. Για να 
είμαι ειλικρινής, μερικές φορές, όταν τελικά 
φτάσεις στον στόχο σου, αισθάνεσαι κου-
ρασμένος (γέλιο), αλλά υπάρχει κάτι μέσα 
μου που με κάνει να συνεχίζω και να ψάχνω 
την επόμενη πρόκληση. Δεν μπορώ να στα-
ματήσω! (γέλια).

Έχεις κάνει πολλά πράγματα στη 
ζωή σου εκτός από την υποκριτική. 
Μεταξύ αυτών είναι το skydiving 
και το kickboxing. Μάλιστα, αυτή 
την περίοδο ασχολείσαι με τα αγω-
νιστικά αυτοκίνητα...
Για μένα τα αυτοκίνητα είναι τρόπος ζωής. 
Ξέρεις, είναι λες και πηγαίνεις σε μια βι-
βλιοθήκη. Υπάρχει κάτι πολύ καθησυχαστι-
κό σε αυτό. Είσαι αναγκασμένος να κάνεις 
ησυχία και να επικεντρωθείς στις σκέψεις 
σου. Οι βιβλιοθήκες έχουν σχεδιαστεί για 
να σου δίνουν τη δυνατότητα να αλληλε-
πιδράσεις με το βιβλίο σου, χωρίς να σου 
αποσπούν την προσοχή. Για μένα είναι ένας 
χώρος στον οποίο μπορώ να σκεφτώ ή να 
ονειρευτώ. Με τον ίδιο τρόπο νιώθω όταν 
μπαίνω στο αυτοκίνητό μου και κλείνω την 
πόρτα πίσω μου. Νιώθω ελεύθερος. Είμαι 
τελείως μόνος μου, στον ιδιωτικό μου μικρό 
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κόσμο. Αποφασίζω ποια μουσική θα 
ακούσω και πόσο δυνατά να την παίξω 
και αυτό είναι πάντα μια πολύ πολύτι-
μη εμπειρία για μένα. Υπάρχει, επίσης, 
η φυσική όψη και η αίσθηση της εξου-
σίας που προέρχεται από την οδήγη-
ση ενός αυτοκινήτου. Μου επιτρέπει να 
πηγαίνω πολύ γρήγορα, με όποια ταχύ-
τητα θέλω! Αυτό είναι ένα πολύ απελευ-
θερωτικό συναίσθημα και ένα μεγάλο 
μέρος της ζωής μου το ζω σε ένα αυτο-
κίνητο. Μάλιστα, έχω ζήσει σε ένα αυ-
τοκίνητο μία φορά!

Τι σε οδήγησε σε αυτό;
Ζούσα στη Νέα Υόρκη και μόλις είχα 
χωρίσει με τη σύντροφό μου. Συγκα-
τοικούσαμε και έτσι σκέφτηκα ότι ήταν 
καλύτερο να φύγω. Απλώς δεν λειτούρ-
γησε το πράγμα μεταξύ μας και έτσι 
μετακόμισα στο φορτηγό μου. Δεν είχα 
χρήματα, δεν υπήρχαν άλλες επιλογές, 
ήταν δύσκολο για μένα. Ακόμη, αισθα-
νόμουν καλύτερα όταν κοιμόμουνα στο 
φορτηγάκι από το να μένω μαζί της στο 
διαμέρισμα. Απλώς έπρεπε να βεβαιω-
θώ ότι βρήκα ένα χώρο στάθμευσης, 
όπου η αστυνομία δεν θα μπορούσε 
να με δει. Για να κάνω ντους έπρεπε να 
πηγαίνω σπίτι των φίλων μου ή στο δι-
αμέρισμα που έμενα με τη σύντροφό 
μου, όταν εκείνη έλειπε. Η ζωή μου ήταν 
αρκετά περίπλοκη εκείνη την περίοδο 
και τα πράγματα δεν ήταν ευνοϊκά. Αι-
σθανόμουν χαμένος, αλλά κατά κάποιο 
τρόπο μου έκανε καλό!

Ας αλλάξουμε σελίδα και ας 
πάμε στο παρόν, όπου τον περα-
σμένο Απρίλιο παντρεύτηκες. 
Το να παντρευτώ με τη σύζυγό μου ήταν 
πραγματικά το highlight της χρονιάς για 
μένα. Απλά γιορτάζουμε την αγάπη! 

Είναι αυτό το είδος (ευτυχίας) 
που σε κάνει πιο ευτυχισμένο 
στη ζωή;
Υπάρχουν διαφορετικά είδη ευτυχίας. 
Στη δουλειά μου η ευτυχία σημαίνει δη-
μιουργική ελευθερία. Όλοι δουλεύουμε 
για τα χρήματα, αλλά προσωπικά ποτέ 
δεν ήθελα να λαμβάνω αποφάσεις για 
καθαρά οικονομικούς λόγους. Ποτέ 
δεν θα το κάνω. Μου αρέσει να παίζω 
μουσική και να δουλεύω σε ταινίες που 
με κάνουν ευτυχισμένο με δημιουργικό 
τρόπο. Ιδιαίτερα, όμως, ευτυχία σημαί-
νει να είμαι σε αρμονία με όλους γύρω 
μου. Αρμονία και ειλικρίνεια πάνω απ’ 
όλα! ok!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: WENN.COM
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WENN.COM
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Το προεδρικό ζεύγος της Αμερικής  Ντό-
ναλντ και Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκε το 
μεσημέρι της Τρίτης, 7 Ιανουαρίου, τον 

Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύ-
ζυγό του, τηρώντας κατά γράμμα το πρωτόκολ-
λο. Ο Λευκός Οίκος γέμισε δημοσιογράφους, 
ενώ ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε με 
λεπτομέρειες τη συνάντηση των δύο ηγετών. Η 
βροχερή ημέρα και το τσουχτερό κρύο, αφού 
η θερμοκρασία δεν ξεπερνούσε τους τρεις 
βαθμούς Κελσίου, καθυστέρησαν για λίγο την 
άφιξη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριά-
κου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβα 

στην πρώτη τους επίσκεψη στον Λευκό Οίκο. 
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και 
η σύζυγός του Μελάνια υποδέχτηκαν εγκάρ-
δια το πρωθυπουργικό ζευγάρι της Ελλάδας, 
ενώ δεν έλειψαν και τα πλατιά χαμόγελα. Ανά-
μεσα σ’ αυτά που σχολιάστηκαν ήταν και η εμ-
φάνιση των δύο Πρώτων Κυρίων, οι οποίες δεν 
πέρασαν απαρατήρητες, ενώ και οι δύο επέ-
λεξαν να φορέσουν σκούρες αποχρώσεις. Η 
σύζυγος του πλανητάρχη, γνωστή για τις στυλι-
στικές της επιλογές, εμφανίστηκε με μια καρό 
ολόσωμη φόρμα στα χρώματα του άσπρου, 
μπλε και μαύρου, την οποία συνδύασε με μία 

μεγάλη ζώνη και μαύρες ψηλοτάκουνες μπό-
τες. Από την πλευρά της, η Μαρέβα Μητσο-
τάκη επέλεξε μια καφέ ολόσωμη φόρμα, την 
οποία συνδύασε με καφέ ψηλοτάκουνα μποτά-
κια, μαύρο μακρύ παλτό, δημιουργία του Βα-
σίλη Ζούλια, ενώ στον ώμο της κρατούσε μια 
τσάντα Chanel. Οι πρώτες φωτογραφίες του 
Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ με τον Κυριά-
κο και τη Μαρέβα Μητσοτάκη τραβήχτηκαν 
κάτω από δύο μεγάλες ομπρέλες, προκειμένου 
τα ζευγάρια να προστατευθούν από τη βροχή.  
Πριν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, ο Έλ-
ληνας Πρωθυπουργός άφησε το δικό του μή-

ΜΑΡΕΒΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΡΑΜΠ

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ

Η υποδοχή του πρωθυπουργικού ζεύγους της Ελλάδας από το προεδρικό ζεύγος 
της Αμερικής έγινε κάτω από έντονη βροχή και τσουχτερό κρύο.

MAΘΗΜΑΤΑ ΣΤΥΛ ΕΔΩΣΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΡΑΜΠ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΜΑΡΕΒΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ 

ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ
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Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ
νυμα στο βιβλίο των επισκεπτών, 
ενώ τόνισε ότι είναι τιμή του που 
επισκέφτηκε τις ΗΠΑ ως Πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας. Μάλιστα, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβα-
σε βίντεο από την επίσκεψή του 
στον Λευκό Οίκο στον προσωπικό 
του λογαριασμό στο Ιnstagram. 
Η Μαρέβα Μητσοτάκη από την 
πλευρά της θέλησε να ευχαρι-
στήσει τη Μελάνια Τραμπ για την 
υποδοχή και την ξενάγηση στον 
Λευκό Οίκο, μέσω ανάρτησής της 
στο Instagram. Η Πρώτη Κυρία 
της Ελλάδας έγραψε στα ελληνι-
κά και στα αγγλικά: «Ευχαριστώ 
πάρα πολύ τη Μελάνια Τραμπ για 
τη φιλοξενία στον Λευκό Οίκο», 
ενώ ανέβασε μια φωτογραφία των 

δυο τους. Η απάντηση της Μελά-
νια Τραμπ δεν άργησε να έρθει 
από τον επίσημο λογαριασμό της, 
όπου ανήρτησε και εκείνη με τη 
σειρά της φωτογραφίες από την 
υποδοχή που επιφύλαξε η ίδια και 
ο σύζυγός της στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και τη σύζυγό του. Στον 
προσωπικό της λογαριασμό απά-
ντησε στη Μαρέβα Μητσοτάκη 
αναφέροντας ότι «ο Πρόεδρος 
Τραμπ κι εγώ είχαμε μια υπέροχη 
επίσκεψη από τον Πρωθυπουρ-
γό Μητσοτάκη και τη σύζυγό του 
στον Λευκό Οίκο χθες». ok!   

 ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

 
Η Μαρέβα Μητσοτάκη και η Μελάνια Τραμπ αντάλλαξαν απόψεις 
μεταξύ τους.

Η Μαρέβα Μητσοτάκη και η Μελάνια Τραμπ μετέβηκαν σε άλλο 
δωμάτιο του Λευκού Οίκου για να απολαύσουν το τσάι τους.

Οι δύο Πρώτες Κυρίες, όπως συνηθίζεται, παρίσταντο και στο πρώτο 
μέρος της συνάντησης Ντόναλντ Τραμπ και Κυριάκου Μητσοτάκη στο 
Οβάλ Γραφείο, το οποίο ήταν δημόσιο και κατά τη διάρκεια του οποίου 
τέθηκαν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων στους δύο ηγέτες. 



46

BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

ΟτιδήπΟτε φυσικΟ 
πρΟϊΟν, για τήν 
περιπΟιήσή τήσ 
επιδερμιδασ μασ, 
μαγευει… απΟ τή στιγμή, 
δε, πΟυ θα δΟκιμασεισ 
για πρώτή φΟρα ενα 
φυσικΟ πρΟϊΟν, 
πραγματικα θα νιώσεισ 
αλλΟσ ανθρώπΟσ 

ΟμΟρφια
απΟ τή φυσή

The Neck And Décolleté 
Concentrate, La Mer. επειδή δεν του 
δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, τώρα υπάρχει 
αυτή η πολυτελής θεραπεία για να αποκα-
λύψεις μια νεανική εμφάνιση στο ντεκολτέ 
σου. τροφοδοτείται από μια συμπυκνωμέ-
νη μορφή Miracle Broth™, που ανανεώνει 
τα κύτταρα, ενυδατώνει και καταπραΰνει 
το δέρμα. ή πλούσια υφή της ανορθώνει 
ορατά την επιδερμίδα, την κάνει πιο σφρι-
γηλή, ενώ τονώνει την όψη της πιο ευαί-
σθητης και γοητευτικής περιοχής του λαι-
μού και του ντεκολτέ.

Plantscription, Origins. μια εκπλη-
κτική σειρά αντιγηραντικής δράσης 
με πολύτιμα εκχυλίσματα από μπα-
μπού και από τον φλοιό του κορμού 
του αειθαλούς, αφρικάνικου δέντρου 
Anogeissus (αφρικανική σημύδα). 
απαλύνει λεπτές γραμμές και ρυτίδες, 

ενεργοποιεί το φυσικό κολλαγό-
νο, επαναφέρει τη φυσική ελα-
στικότητα της επιδερμίδας και 
της χαρίζει ομοιόμορφη όψη. τα 
ORIGINS θα τα βρεις αποκλει-
στικά σε επιλεγμένα καταστή-
ματα Beauty Line και online στο 
www.beautyline.com.cy.

Hydra-Biome™ Probiotic Superdose 
Face Mask, Korres. αυτή η ολότελα νέα, και-
νοτομική μάσκα πολλαπλής δράσης, είναι το 
superdose «αντίδοτο» για μία φωτεινή και υγιή 
όψη δέρματος σε μόλις 15’. προσφέρει άμεση 
δροσιά, ενυδάτωση και θρέψη. εμπλουτισμένη 
με αληθινό ελληνικό γιαούρτι, έχει απολαυστι-
κά βελούδινη mousse υφή. 

Plant Gold – 
L’Or de Plantes, 

Clarins, ένα νέο προϊόν 
προσώπου με 100% φυσική 
προέλευση. συνδυάζει το ει-
κονικό Blue Orchid Treatment 
Oil με ένα γαλάκτωμα 100% 
φυσικής προέλευσης. ή μα-
γική, υγρή φόρμουλά του, με 
το φυσικό άρωμά της παρέχει 
στο δέρμα τριπλά οφέλη: φω-
τεινότητα, ζωτικότητα, θρέψη.

Instant Miracle Recovery Mud Mask, 
-417. μάσκα επιδιόρθωσης κατά της γήραν-
σης, με υφή λάσπης. ιδανική για όλους τους 
τύπους δέρματος, προσφέρει θρέψη και “ανύ-
ψωση”. περιέχει φυσική λάσπη από τη νεκρά 
θάλασσα, μέλι, αιθέρια έλαια και βιταμίνες που 
βοηθούν στην αναγέννηση του δέρματος. μειώ-
νει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, και αφήνει 
το δέρμα πιο ομαλό, φωτεινότερο και απαλότε-
ρο. More info: τα -417 θα τα βρεις αποκλειστικά 
στα καταστήματα Beauty Line. 

The 
Organic 

Pharmacy, 
αποτελούν την 

εναλλακτική λύση για λα-
μπερή και υγιή επιδερμίδα 

με ορατά αποτελέσματα, που φαίνονται 
με γυμνό μάτι! τα The Organic Pharmacy 

θα τα βρεις σε επιλεγμένα φαρμακεία 
σε όλη την κύπρο, στο Debenhams μall of 

Cyprus στη λευκωσία και Debenhams Ζenon στη λάρνακα. δι-
ανέμονται από την εταιρεία Tryfon Tseriotis Ltd.

Plant Gold – 
L’Or de Plantes, 

Clarins, ένα νέο προϊόν 
προσώπου με 100% φυσική 
προέλευση. συνδυάζει το ει
κονικό Blue Orchid Treatment 
Oil με ένα γαλάκτωμα 100% 
φυσικής προέλευσης. 
γική, υγρή φόρμουλά του, με 
το φυσικό άρωμά της παρέχει 
στο δέρμα τριπλά οφέλη: φω
τεινότητα, ζωτικότητα, θρέψη.
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BEAUTYshopping

Έξυπνα, μοντΈρνα 
καλλυντικα Έισβαλλουν 
στο «οπλοστασιο» μασ 
για να διατηρησουμΈ την 
ομορφια μασ… αιώνια. 
και ΈπιβραβΈυΈισ την 
Έμφανιση σου μ’ Ένα 
μοναδικο αρώμα 
made in Cyprus.

νΈΈσ
συνηθΈιΈσ

Fresh Pressed Clinical 
Daily + Overnight Booster 
with Pure Vitamins C 10% 
+ A (retinol), Clinique, ένα 
καινοτόμο σύστημα αντιγήραν-
σης που αποτελείται από δύο 
μέρη, σχεδιάστηκε για να συ-
μπληρώνει την περιποίηση των 
άλλων προϊόντων, προσφέρο-
ντας εντατική αναδόμηση της 
νεανικής όψης στην επιδερμί-
δα. Χαρίζει απίστευτα αποτελέ-
σματα από την πρώτη κιόλας 
χρήση! 

Restoring 
Serum, της 
Youth Lab, θα σε 
βοηθήσει να ξα-
ναβρείς τη χαμένη 
λάμψη σου. αυτός 
ο αντιγηραντικός 
κρεμο-ορός με στα-
θεροποιημένη βιτα-
μίνη C αναζωογονεί 
τους γηρασμένους 
ινοβλάστες και 
ενεργοποιεί τη σύν-
θεση του κολλα-
γόνου τύπου ι & ιιι 
και της ελαστίνης, 
επαναφέροντας τη 
χαμένη λάμψη, την 
ελαστικότητα, τη 
σφριγηλότητα και 
τη λεία επιφάνεια 
της επιδερμίδας.

Intral της Darphin, 
θεωρείται ο απόλυτος 
σύμμαχός σου. δο-
κίμασε τον αφρό air 
mousse Cleanser With 
Chamomile για να απαλ-
λάξεις την επιδερμί-
δα σου από τους περι-
βαλλοντικούς παρά-
γοντες και πριν βγεις 
από το σπίτι άπλωσε 
την λεπτόρρευστη κρέ-
μα intral environmental 
Lightweight shield με spF 
50, μια διάφανη «ασπί-
δα» με 100% μεταλλικά 
φίλτρα, που προστατεύ-
ει την επιδερμίδα από τις 
ακτίνες uVa/uVB και την 
περιβαλλοντική ρύπανση, 
ακόμα και στην ευαίσθη-
τη περιοχή των ματιών.

Bio-Oil, ένα πολυχρηστικό λα-
δάκι περιποίησης του δέρματος, 
με ευεργετικά και ισχυρά συστα-
τικά (βιταμίνη α και Έ), που βοη-
θούν την επιδερμίδα να προάγει 
την παραγωγή κολλαγόνου για 
την ανανέωση του δέρματος, ενώ 
την προστατεύει από τις ελεύθε-
ρες ρίζες και από την πρόωρη γή-
ρανση, προσφέροντάς της βαθιά 
ενυδάτωση. γι’ αυτό και η επιδερ-
μίδα σου θα το λατρέψει.

Youth Lab,
βοηθήσει να ξα
ναβρείς τη χαμένη 
λάμψη σου. 
ο αντιγηραντικός 
κρεμο-ορός με στα
θεροποιημένη βιτα
μίνη C αναζωογονεί 
τους γηρασμένους 
ινοβλάστες και 
ενεργοποιεί τη σύν
θεση του κολλα
γόνου τύπου 
και της ελαστίνης, 
επαναφέροντας τη 
χαμένη λάμψη, την 
ελαστικότητα, τη 
σφριγηλότητα και 
τη λεία επιφάνεια 
της επιδερμίδας.

Hydra Concentrated 
Corrective Serum, 
pHformula, ένα κοκτέιλ ισχυ-
ρών αντιγηραντικών συστατικών, 
που στοχεύει και αντιμετωπίζει τα 
σημάδια της γήρανσης στο σύνο-
λό τους. θα το βρεις σε επιλεγ-
μένα ινστιτούτα αισθητικής και 
medical spa σε όλη την κύπρο. 
www.phformula.com.cy

Miss Pom Pom Parfum, Hermann Gourmet Cosmetics, πολύτιμο 
όπως το μετάξι, προκλητικό σαν το σατέν, απαλό σαν το βελούδο. αγκαλιάζει 
το κορμί σαν ένα πέπλο από πούδρα, πασπαλισμένο από αισθησιακές νότες 
από λευκό musk και τη φρεσκάδα των λουλουδιών πορτοκαλιάς. θα το βρεις 
παρέα με το σαπουνάκι και τη βελούδινη κρέμα σώματος στο νέο κατάστημα 
των Hermann Gourmet Cosmetics στην οδό μνασιάδου 11η, στη λευκωσία 
και στο www.hermanncosmetics.com.
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style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

instagram:mariannahadjimina

insta-tip

48

ElEgant in bluE!
Το μπλε σΤην πιο elegant και casual μορφη Του!

Στην ώρα σου και τη νέα χρονιά!
(FOLLI FOLLIE)

insta-tip

trend

Φόρεμα 
€44,

DOROTHY 
PERKINS.

Καπέλο, PARFOIS.

Ζιβάγκο €16,
DOROTHY PERKINS.

Φούστα, 
TERRANOVA.

Φόρεμα Y.A.S €69.99, 
DEBENHAMS.

Τσάντα, CARPISA.

Σκουλαρίκια, 
FOLLI FOLLIE.

Παντελόνι, 
MARKS&SPENCER.

Παλτό,
TOMMY HILFIGER

x ZENDAYA.
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style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

SC
ER

VI
N

O

shoppingshoppingshoppingshopping

College style!
ΝεαΝικό και παραλληλα κλασικό 
τό κόλεγιακό look ειΝαι ταση!τό κό κό κ λεγιακό look εόλεγιακό look εό

Ζιβάγκο Denim 
Hunter €109.95, 
DEBENHAMS.

Τσάντα, 
CARPISA.

Παλτό €49.99, 
Η&Μ.

Φόρεμα Denim 
Hunter €119.95, 
DEBENHAMS.

Μποτάκι, ALDO.

Παντελόνι, 
NEXT.

Φούστα,
ΤΟΜΜΥ 
HILFIGER

x ZENDAYA.

Μπλούζα,
TOMMY HILFIGER x ZENDAYA.

Φόρεμα Sessun, 
DEBENHAMS.

Κολιέ,
LINKS OF 
LONDON.
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SA
LV
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Casual bordeaux!
To μπορντο χρωματίζεί τίς 
χείμωνίατίκες μας περίπετείες!κες μας περίπετείες!

Ζιβάγκο €47,
TOP SHOP.

Παλτό, 
TERRANOVA.

Κάλτσες, 
TERRANOVA.

Φούστα, 
TERRANOVA.Μποτάκι, 

ΜΑΝGO.

Jacket €66,
TOP SHOP.

Κασκόλ, 
TERRANOVA.

Τrainers, 
MANGO.

Παντελόνι, 
TERRANOVA.

Τσάντα, 
CARPISA.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου έρχεται για μια μοναδική 

παράσταση την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 
και την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου στις 21:00 

στο Down Town Live στη Λευκωσία. Ο 
αυθεντικός, συναισθηματικός και εκρηκτικός 

Βασίλης μετράει «κοντά μισό αιώνα» 
πορείας, αμέτρητους δίσκους, τεράστιες 

επιτυχίες και θρυλικές συναυλίες. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 

99810011.

«REPAINT YOUR LIFE»
ΤΟ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ EVENT ΤΟΥ YIANNIS MICHAEL

Τα εισιτήρια για το πολυαναμενόμενο inspirational 
event του γνωστού συμβούλου ψυχικής υγείας και 
βιοσυντονιστή Yiannis Michael, «Repaint your life», 

έχουν μόλις κυκλοφορήσει. Το 2ο inspirational event 
του Yiannis Michael θα πραγματοποιηθεί την Παρα-
σκευή 7 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσί-
ας, στις 19:00, στο οποίο το κοινό θα έχει την ευκαιρία 
να εμπνευστεί, να ταυτιστεί, να δει και να ακούσει σημα-
ντικές αληθινές ιστορίες ζωής. O Yiannis Michael εί-
ναι πιστός υποστηρικτής της δύναμης της ενέργειας και 

μας παροτρύνει να επιλέξουμε τη ζωή που θέλουμε να 
ζήσουμε χωρίς φόβο. Στη σκηνή μαζί του η κορυφαία 
motivational speaker, καλλιτέχνις και ανθρωπιστής, γνω-
στή ως «Iron Lady of Pakistan», η κα Muniba Mazari, 
η οποία μετά από ένα δυστύχημα που της προκάλεσε 
παράλυση στα κάτω άκρα, αναγεννήθηκε μέσα από τις 
στάχτες της και σήμερα αποτελεί μια από τις πιο δυνα-
μικές motivational speakers εν ζωή. Πληροφορίες: 99 
611400, www.soldoutticketbox.com/re-paint-your-life. 
Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«πpπ πoetry printing 
πroject: Χαρακτική 
και ποιήσή» - ΜΕΧρι 2/02/2020
Ινστιτούτα από άλλες χώρες της Ευρώπης θα λά-
βουν μέρος στο πρόγραμμα αυτό. Στα εγκαίνια 
της έκθεσης θα παρευρεθούν δάσκαλοι και δα-
σκάλες από Λιθουανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία 
και Τουρκία, οι οποίοι και θα συμμετάσχουν σε εργαστήρι χαρακτικής 
τις επόμενες μέρες στα Πλατανίστεια. Στην έκθεση παρουσιάζονται 
χαρακτικά του Fokko Dijkstra και του Χαμπή, εμπνευσμένα από ποιή-
ματα. Στο πρόγραμμα Χαρακτική και ποίηση, ποιήματα από διάφορες 
γλώσσες της Ευρώπης εκφράζονται με την παγκόσμια γλώσσα της τέ-
χνης της χαρακτικής. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
25222772

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΑΛΕΞΙΑ
ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΤΖΑΖ

Η Αλέξια αποτίει φόρο τιμής και ερμηνεύει 
τις μεγάλες γυναικείες φωνές της αμερικα-
νικής τζαζ -Nina Simone, Billie Holiday, Ella 
Fitzgerald, Felicia Sanders, Anita O'Day, 
Betty Carter, Abbey Lincoln κ.α. μέσα από τα 
λιγότερο γνωστά τους τραγούδια, αναδεικνύ-
οντας διά μέσω των μουσικών τους επιλογών 
ποιες ήταν, τι ένιωθαν για όσα συνέβαιναν 
γύρω τους στον κόσμο, αλλά και στην προ-
σωπική τους ζωή και πώς επηρέασαν την κοι-
νωνία διά μέσω του ακτιβισμού, τον οποίον 
είχαν επιλέξει ως τρόπο ζωής. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 12 Ια-
νουαρίου στις 20:30 στο Θέατρο Ριάλτο στη 
Λεμεσό. Για περισσότερες πληροφορίες και 
κρατήσεις στο τηλέφωνο 77777745.

«ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ – ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ»
ΜΕΧΡΙ 31/01/2020
το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκω-
σίας παρουσιάζει μια νέα πτυχή της 30χρονης ιστορίας του. οι «Θε-
ματικές αναδρομές - Ένα Μουσείο για τη Λευκωσία» (που αποτελού-
νται από μια σειρά πέντε ειδικών εκθέσεων / παρουσιάσεων) πραγ-
ματεύονται τη σύλληψη του οράματος και τη δημιουργία του μουσεί-
ου, ενώ εστιάζουν σε πρόσωπα και οργανισμούς που διαδραμάτισαν 
καθοριστικό ρόλο στην ίδρυσή του και τη δημιουργία των συλλογών 
του. ή τέταρτη στη σειρά θεματική αναδρομή με τίτλο «συλλέκτες – 
Δανειστές» έχει ανοίξει στο κοινό και θα διαρκέσει έως τις 31 ιανου-
αρίου 2020. ή έκθεση/παρουσίαση ασχολείται με τους ανθρώπους 
που στήριξαν τη δημιουργία του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου 
Λευκωσίας με το να του εμπιστευτούν ένα πολύτιμο ιστορικό αντικεί-
μενο ή ακόμη και ολόκληρες συλλογές.

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ 
γΙΑ φΩΝΗ ΚΑΙ ΚΙθΑΡΑ!
Η Ελένη Βιτάλη, μια από τις σπουδαιότερες ερμη-
νεύτριες των τελευταίων δεκαετιών, θα συναντη-
θεί επί σκηνής με τον διεθνούς φήμης κιθαρίστα 
και συνθέτη Παναγιώτη Μάργαρη την Πέμπτη, 6 
Φεβρουαρίου, στις 20:30, στο Δημοτικό Θέα-
τρο Στροβόλου. Ένα μυσταγωγικό μουσικό τα-
ξίδι αισθήσεων, πλημμυρισμένο από πάθος, μα-
γεία και πλούσια συναισθήματα. Τιμή εισιτηρίου: 
€20/€15. Τα καθαρά έσοδα θα δοθούν στο 
ταμείο υποτροφιών του οργανισμού μας για τους 
άπορους σπουδαστές μουσικής. Εισιτήρια προ-
πωλούνται: Tickethour.com.cy και σε όλα τα κα-
ταστήματα ACS. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 99430654.

 ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ - 
ΠΑΝΑγΙΩΤΗΣ ΜΑΡγΑΡΗΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»
Η παρουσίαση του βιβλίου της Ρένας 
Δημοσθένους με τον τίτλο «Εθελοντι-
σμός και τοπική αυτοδιοίκηση» θα πραγ-
ματοποιηθεί αύριο Δευτέρα 13 Ιανουαρί-
ου στις 18:30 στο κτίριο της ΠΟΕΔ στη 
Λευκωσία. Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δη-
μοκρατικού Συναγερμού, κ. Νίκος Τορ-
ναρίτης. Για συμμετοχή και προκράτηση 
βιβλίου 99631903.

ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΒΡΑΔΙΑ

Ο Πάνος Μουζουράκης έρχεται 
για μια ακόμη καταπληκτική βραδιά 
την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου στις 
22:00 στη Διαχρονική Σκηνή στη Λευ-
κωσία. Πρόκειται για μια ζωντανή πα-
ράσταση με όλα τα απρόοπτα που 
μπορούν να συμβούν στη ζωή και τη 
σκηνή. Μαζί του και ο Απόστολος Βα-
λαρούτσος. Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 99156683.

Best of the Rest «ΛΙΟΛΙΑ»
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Η Μemorandum Theatre Group επιστρέφει με 
τη δεύτερη θεατρική της παραγωγή «Λιόλια» σε 
σκηνοθεσία Παναγιώτη Μπρατάκου, με τη συμμετοχή 
της βραβευμένης ηθοποιού και δημιουργού Λέας 
Μαλένη, καθώς και της Κρίστης Χαραλάμπους. 
Σήμερα Κυριακή 12 Ιανουαρίου στις 20:30 θα 
ανεβεί η τελευταία παράσταση στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης (Σατιρικό Θέατρο). 
Πληροφορίες: 96211590 & 99659847.

ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η Θεατρική Ομάδα Μαρίας Καρολίδου ανακοι-
νώνει ότι θα προστεθούν δύο επιπλέον παραστά-
σεις του έργου της Βρετανίδας συγγραφέως Κορ-
ντίλια Λιν «One for Sorrow». Συγκεκριμένα, θα δο-
θεί παράσταση σήμερα Κυριακή 12 Ιανουαρίου 
στις 19:00, και αύριο Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στις 
20:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Εγκώμιο στη Νέα 
Έγκωμη στη Λευκωσία. Το έργο πρωτο-ανέβηκε το 
καλοκαίρι του 2018 στο θέατρο Royal Court στο 
Λονδίνο μετά από ανάθεση στη συγγραφέα, αφού 
τον προηγούμενο χρόνο της είχε απονεμηθεί το 
βραβείο Pinter. Το έργο είναι κατάλληλο για άτομα 
άνω των 16 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 99784920

ΘΕΑΤΡΟ

Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
ΝΟRA ROBERTS
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Η μεγάλη αγάπη της 
Λόρελ ΜακΜπέιν είναι 
η ζαχαροπλαστική και 
ειδικά οι γαμήλιες τούρτες. Μαζί 
με τις τρεις καλύτερες φίλες της, 
την Πάρκερ, την Έμα και τη Μακ, 
έχουν μια φημισμένη επιχείρηση 
που διοργανώνει γάμους. Δεν θα 
μπορούσε να ζητήσει πολλά παρα-
πάνω από τη ζωή της.
 
Η ΡΟΔΙΑ 
ΜΟΝΑΧΑ ΞΕΡΕΙ
ΣΙΝΑΝ ΑΝΤΟΥΝ
EKΔΟΣΕΙΣ 
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Ο νεαρός Τζαουάντ 
γεννιέται σε μια οικογέ-
νεια σιιτών μουσουλμάνων και με-
γαλώνει στη Βαγδάτη. Τα καλοκαί-
ρια εξοικειώνεται με την απόκοσμη 
δουλειά του πατέρα του, μαθαίνο-
ντας κι αυτός να εκτελεί τις ιερο-
πραξίες πριν από την ταφή, αλλά ο 
ίδιος νιώθει να πνίγεται μέσα στο 
μγέσιλ, το μέρος όπου γίνεται η 
προετοιμασία των νεκρών.

Books Etc

 «ΑΛΑΝΤΙΝ»

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ ΘΟΚ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΑΛΗΘΙΝΑ
Η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης με 
τον τίτλο «Πράγματα δικά μου αληθινά», 
του Άντριου Μπόβελ, θα πραγματοποιήσει 
πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 
στις 20:30 στη Νέα Σκηνή ΘΟΚ σε σκη-
νοθεσία Μαρίας Κυριάκου. Μαζί με την 
ταλαντούχα ομάδα της, η Μαρία Κυριάκου 
προσεγγίζει μια πολλά υποσχόμενη δραμα-
τουργία που αναμένεται να αγαπηθεί από 
το κοινό. Παραστάσεις θα δίνονται κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο στις 20:30 και 
Κυριακή στις 18:00. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 77772717,
www.thoc.org.cy

ΕΝΑΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Η παιδική σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου παρου-
σιάζει το υπέροχο παραμύθι «ΑΛΑΝΤΙΝ: ένας 
θαυμάσιος, καινούργιος κόσμος» σε μορφή 
ενός μιούζικαλ για όλη την οικογένεια, σε δια-
σκευή και σκηνοθεσία Παναγιώτη Μπρατάκου. 
Λόγω της μεγάλης επιτυχίας, οι παραστάσεις 
του παιδικού μιούζικαλ θα συνεχιστούν και τον 
Ιανουάριο του 2020. Για τους μικρούς και μεγά-
λους φίλους του θεάτρου, που δεν είχαν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν το υπέροχο παρα-
μύθι από τις «Χίλιες και Μία Νύχτες», σε σκηνο-

θεσία Παναγιώτη Μπρατάκου, θα δοθούν έξτρα 
παραστάσεις: Κυριακή 19 και 26 Ιανουαρίου, 
στις 10:30 το πρωί. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα 22312940, 
22421609.
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Πρεμιερα τη Δευτερα,
13 ιανουαριου, στισ 18:10
Όλα έτοιμα για την πολυαναμενόμενη πρε-
μιέρα του σόου μόδας My Style Rocks,  
που έρχεται στην τηλεόραση ΣιγμΑ τη 
Δευτέρα, 13 ιανουαρίου, στις 18:10. η 
παρουσιάστρια Κατερίνα Στικούδη αλλά 
και οι κριτές λάκης γαβαλάς, Στέλιος Κου-
δουνάρης και Έλενα χριστοπούλου αναμέ-
νουν τα κορίτσια να κάνουν τις πιο ευφά-
νταστες εμφανίσεις τους. Οι διαγωνιζόμε-
νες αναμένεται να συζητηθούν ακόμη 
περισσότερο, καθώς, όπως διαρρέει, έγινε 
εξαιρετική επιλογή και θα προκαλέσουν 
χαμό, ίντριγκες, εντάσεις και απολαυστικά 
απογεύματα.  

το αγαΠημενο τηλεοΠτικο 
ΔιΔυμο εΠιστρεφει μετα
αΠο 12 χρονια
Η εκπομπή που σάρωνε σε νούμερα τηλεθέασης 
με το αγαπημένο μας τηλεοπτικό δίδυμο Πανα-
γιώτη Δημόπουλο και Αντρέα Δημητρόπουλο φαί-
νεται πως επιστρέφει μετά από 12 χρόνια. Το 
θρυλικό «Πού πάμε» ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέ-
ρα τις επόμενες εβδομάδες στην τηλεόραση ΣΙΓ-
ΜΑ εντελώς αλλαγμένο, ανατρεπτικό και με 
άφθονη σάτιρα και φάρσες από ταλαντούχους 
Κύπριους ηθοποιούς, που θα βρίσκονται στην 
ομάδα του ισχυρού τηλεοπτικού διδύμου «Δημη-
τρόπουλος - Δημόπουλος». Περισσότερες λεπτο-
μέρειες θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες μέρες, 
εφόσον πέσουν και οι τελικές υπογραφές. 

μY STYLE ROCKS

η συγκατοικηση στην Παφο
εφερε τον χωρισμο τουσ

ΔημηΤρηΣ μΑρμΑρΑΣ - ΚΑΤιΑ ΤΣΟΒγΚΑν 

VELVET

γιατι ολοι στο σιγμα
μιλουν ισΠανικα
Οι παρουσιαστές της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ 
Χρύσανθος Τσουρούλλης, Κωνσταντίνα 
Ευριπίδου και Ανδρέας Δημητρόπουλος 
ανέβασαν διάφορα βιντεάκια την εβδο-
μάδα που διανύσαμε στα social media, 
μιλώντας ισπανικά. Αιτία ο ερχομός της 
κοινωνικοδραματικής σειράς Velvet, που 
προβάλλεται και στο Netflix. Η σειρά θα 
προβάλλεται καθημερινά, στις 21:15.

ΠΟΥ ΠΑμΕ

η σχέση τους έγινε γνωστή αρχές του 2019 και το ζευγάρι της κυπριακής σόουμπιζ 
φάνταζε να πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Παρόλο που στην αρχή κράτησαν επτασφρά-
γιστο μυστικό τον έρωτά τους, τελικά το καλοκαίρι άρχισαν να τον μοιράζονται και 

με τα social media, αφού πλέον συγκατοικούσαν στην Πάφο. τελικά πριν από μερικές 
εβδομάδες έβαλαν τέλος στη σχέση τους χωρίς να αποκαλύψουν την αιτία του χωρισμού. 
ο λόγος για τον Παφίτη Δημήτρη μαρμαρά, που γνωρίσαμε μέσα από το ριάλιτι επιβίω-
σης Nomads, και την επίσης διαγωνιζόμενη κάτια τσόβγκαν, που ερωτεύτηκαν και εκείνη 
για χάρη του μετακόμισε μόνιμα στην κύπρο τους τελευταίους μήνες. τελικά ο έρωτάς 
τους δεν κράτησε και, όπως αποκάλυψε ο γνωστός Old School Barber, καλεσμένος το 
απόγευμα της τρίτης στη χριστιάνα αριστοτέλους, έβαλαν τέλος στη σχέση τους. 
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ΈρχΈται στην τηλΈόραση 
σιΓΜα
την εβδομαδιαία του εκπομπή με σκε-
τσάκια στον σΚαΪ ετοιμάζει πυρετωδώς 
ο Μάρκος σεφερλής, που θα προβάλ-
λεται στο νησί μας από την τηλεόραση 
σιΓΜα. ό ίδιος ο Μάρκος ξεκαθάρισε 
τι ακριβώς θα κάνει και ποιες είναι πλέον 
οι σχέσεις του με τον αντ1: «Ήρθε η 
στιγμή να μιλήσω. το ανακοινώνω τώρα, 
θα συνεργαστώ με τον σΚαΪ, αλλά όχι 
κάτω από τις συνθήκες που ακούστηκαν. 
Δεν παρατάω κανέναν. Μου έγινε πρότα-
ση από τον σΚαΪ γι’ αυτήν την εκπομπή 
που θα κάνω τώρα μετά τις γιορτές. Ένη-
μέρωσα τον κ. Ποφάντη όχι επειδή έπρε-
πε να πάρω την άδεια, αλλά επειδή έχου-
με μια καλή σχέση και συνεργασία. του 
είπα ότι μου προέκυψε αυτή η πρόταση 
και σκέφτηκα να το κάνω. η εκπομπή 
που θα κάνω γίνεται με συγκεκριμένο 
άνθρωπο. το ουσιαστικό είναι πως θα 
έχει ζωντανό κοινό, το οποίο θα συμμετέ-
χει στα σκετς, θα έχει διάφορες ενότη-
τες. Θα έχω μια ομάδα με ηθοποιούς 
που εμπιστεύομαι και γνωρίζω, αλλά θα 
είναι και νέα παιδιά», είπε στην Κύπρια 
δημοσιογράφο Έλενα Πολυκάρπου. 

 

λινα ΖΈνιόΥ ΠαΠα

Θλίψη γία τον χαμο 
της Κύπρίας ηΘοποίού 
Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 4 Ιανουαρίου, η 
γνωστή Κύπρια ηθοποιός Λίνα Ζένιου Παπά. 
Την ηθοποιό απολαύσαμε σε αμέτρητες θεατρι-
κές παραστάσεις και κυπριακά σκετς της τηλεό-
ρασης, ενώ ίδρυσε το παιδικό θεατρικό εργα-
στήρι «Λίνας Ζένιου Παπά». Υπηρέτησε επίσης 
το κυπριακό θέατρο μέσα από διάφορους θεα-
τρικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η 
κηδεία της τελέστηκε την Τετάρτη, 8 Ιανουαρί-
ου, στις 3.15 μ.μ., από τον ιερό ναό Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης, στη Λευκωσία. Η 
είδηση του θανάτου της έφερε θλίψη στους 
συναδέλφους της, που την αποχαιρέτησαν με 
συγκινητικές αναρτήσεις στα social media.  

τανιΜανιΔησ - λιαΓΚασ

Κόβόνται
τα τηλΈΠαιχνιΔια τόΥσ

η τρίωρη προβολή στην Έλλάδα και 
συγκεκριμένα στον σΚαι του My Style 
Rocks φέρνει ανατροπές στο τηλεοπτικό 
σκηνικό. όι πληροφορίες θέλουν τα τηλε-
παιχνίδια Boom και Guess my age που 
παρουσιάζουν οι σάκης τανιμανίδης και 
Γιώργος λιάγκας να κόβονται, μιας και 
δεν υπάρχει χώρος στο πρόγραμμα του 
καναλιού, με αποτέλεσμα να σταματήσει 
και η προβολή τους από την τηλεόραση 
σιΓΜα.

αλΚηστισ ΜαραΓΚόΥΔαΚη

ΕπΕςτρΕψΕ ςτον ςΚαΪ
ςΕ νΕο ρολο
Δυο χρόνια μετά την παραίτησή της η 
Άλκηστις Μαραγκουδάκη επιστρέφει 
στον ΣΚΑΪ, αλλά σε νέα καθήκοντα. «Η κ. 
Άλκηστις Μαραγκουδάκη αναλαμβάνει 
καθήκοντα Διευθύντριας Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας του Ομίλου ΣΚΑΪ», αναφέ-
ρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που εξέ-
δωσε ο σταθμό.

ΜαρΚόσ σΈΦΈρλησ

στην παρουσία πολιτειακών και κομματικών αξιωματούχων, πολυμε-
λούς αντιπροσωπείας τουρκοκύπριων δημοσιογράφων και δεκάδων 
μελών της Ένωσης συντακτών Κύπρου πραγματοποιήθηκε το βράδυ 
της τρίτης, 7 ιανουαρίου, η καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή της 
οργάνωσης στη Δημοσιογραφική Έστία. την όλη εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους ο αρμόδιος για θέματα τύπου, Υπουργός Έσω-
τερικών νίκος νουρής, ο Κυβερνητικός Έκπρόσωπος Κυριάκος Κού-
σιος, οι βουλευτές και εκπρόσωποι τύπου του ΔησΥ Δημήτρης Δημη-
τρίου και του αΚΈλ στέφανος στεφάνου, η εκπρόσωπος τύπου του 
Κ.σ. ΈΔΈΚ Μαρία Παναγιώτου, ο επίσης βουλευτής ΔησΥ λευκωσί-
ας Μιχάλης σοφοκλέους και άλλοι. η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με 
δεξίωση και μουσικό πρόγραμμα από τις Κατερίνα Παράσχου και 
Φρειδερίκη τομπάζου, με τον ραφαέλλο αγαπίου στα πλήκτρα.

H ΠρΩτόχρόνιατιΚη Γιόρτη
τησ ΈνΩσησ σΥνταΚτΩν ΚΥΠρόΥ
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

ΗΑIR AND BEAUTY 
SALON BY SAVVAS
CHEESE AND WINE
Σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα το κομμω-
τήριο Hair and Beauty Salon by Savvas 
υποδέχτηκε φίλους, συνεργάτες και πελάτες 
στον χώρο του ενόψει των γιορτινών ημερών.

Η Γιόλα Ξενοφώντος, η Έλενα Λαζάρου και
ο Σάββας Ξενοφώντος

Η Χρυστάλλα Σάββα, ο Χρίστος 
Παπανικολάου και η Ειρήνη Σάββα

Η Έλενα Σωφρονίου και η Πόπη 
Σωκράτους

Η Αλεξάντρα Παπανικολάου, η Δώρα Παπανικολάου,
ο Χρίστος Παπανικολάου και η Νάταλη Γεωργίου

Η Μαρία και ο Αντρέας Χατζηκουμή

O Γιώργος Αθανασίου, η Έλενα Σωφρονίου 
και ο Αντώνης Γιασεμίδης

Ο Αντρέας Μιχαήλ, η Γιόλα Ξενοφώντος, ο Μάρκος 
Ακονά, η Αντρούλα Μιχαήλ και ο Μαρίνος 
Στυλιανός Ξενοφώντος

Η oμάδα του Hair Salon by Savvas
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ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

COCCΙNELLE BOUTIQUE
ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΟPENING
Mε ένα χαρούμενο event στον πιο 
πολυσύχναστο δρόμο της Λεμεσού, η 
Coccinelle boutique άνοιξε κι επίσημα 
τις πύλες της στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 
Γ’ 232, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία 
να θαυμάσει από κοντά τη συλλογή 
του διεθνούς fashion brand Coccinelle 
για τον χειμώνα 2019/2020.

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου

Η Χριστίνα Αργυρού

Ο Πέτρος Αθανασίου

Η Ιζαμπέλα Χριστοδούλου

Η Ανδρεάνα και η Θέλξια Βαλέρια Φραγκούδη

Η Νάταλη Δημοφάνους H Aγάπη Χαραλάμπους και η Μαριαλένα Χριστοφή
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ORTHODOXOU GROUP
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Σε μια όμορφη ατμόσφαιρα η 
Orthodoxou Αviation υποδέχτηκε τους 
φίλους και συνεργάτες στο Βarrique στη 
Λευκωσία με την ευκαιρία των γιορτών.

Ο Μάριος Ανδρέου, η Άννα - Μαρία Χρυσοστόμου, η Γαβριέλλα Γαβριήλ, ο Αντώνης Ορθοδόξου και 
η Μαρκέλα Λουκαΐδου

O Αντώνης Ορθοδόξου και ο Παναγιώτης 
Χατζηπαντελής

Η Μαρία Φωτίου και ο Πάνος Πρωτοπαππάς

Η Γεωργία Αντωνίου, η Βάσω Στάθη και η Έλενα Κώστα

Η Χρύσω Κωνσταντή, η Ιωάννα Στεφανή και η Νατάσσα 
Ιωάννου H Ευαγγελία Μιχαηλίδου
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ORTHODOXOU GROUP
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Σε μια όμορφη ατμόσφαιρα η 
Orthodoxou Αviation υποδέχτηκε τους 
φίλους και συνεργάτες στο Βarrique στη 
Λευκωσία με την ευκαιρία των γιορτών.

Ο Μάριος Ανδρέου, η Άννα - Μαρία Χρυσοστόμου, η Γαβριέλλα Γαβριήλ, ο Αντώνης Ορθοδόξου και 
η Μαρκέλα Λουκαΐδου

O Αντώνης Ορθοδόξου και ο Παναγιώτης 
Χατζηπαντελής

Η Μαρία Φωτίου και ο Πάνος Πρωτοπαππάς

Η Γεωργία Αντωνίου, η Βάσω Στάθη και η Έλενα Κώστα

Η Χρύσω Κωνσταντή, η Ιωάννα Στεφανή και η Νατάσσα 
Ιωάννου H Ευαγγελία Μιχαηλίδου

BLOW HAIR SALON
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 
ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ
Το Blow Hair Salon γιόρτασε 
τα δεκαπέντε χρόνια ζωής του 
και ο ιδιοκτήτης του, Άγγελος 
Πάττας, μας προσκάλεσε σε ένα 
όμορφο πάρτι στον χώρο του 
κομμωτηρίου στη Λευκωσία.

Η Ραφαέλλα Λοϊζίδη και η Ραφαέλλα Αντωνίου
Η Ναταλία Παπαπέτρου 
Αχνιώτη

Η Νάταλη Τζιαπούρα

Ο Άγγελος Πάττας  Η Σώτια Λεάνδρου

Η Σία Παναγίδου και η Στέφανη Παστού Η Μύρια Χαραλάμπους Η Πολύμνια Νικολάου Η Έφη Κατελάρη Η Ρένα Δημοσθένους
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ΟMIΛΟΣ ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ 
- ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ 
ΓΕΜΙΣΕ ΤΙΣ 
ΚΑΡΔΙΕΣ 
ΖΕΣΤΑΣΙΑ
Μέσα σε μια ζεστή, γιορτινή 
ατμόσφαιρα, πραγματοποι-
ήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 
εκδήλωση αγάπης και προ-
σφοράς του Ομίλου Πηλα-
κούτα και της Θεραπευτικής 
Κοινότητας Αγίας Σκέπης. 

Η Σαλώμη Σοφοκλέους, ο Ευθύμιος Δίπλαρος, η Τώνια Θεοδώρου,
ο Αντρέας Μαυρογένης και ο Μίμης Σοφοκλέους

Ο Κρίστης Δημητρίου και ο Νεόφυτος 
Χαραλαμπίδης

Η Nίτσα Παπαχριστοδούλου, 
η Λία Θεοδούλου και η Ελενίτσα 
Ποταμίτου

Η Νέδη Τελούδη, η Μαριλένα Ιωαννίδου, η Ευαγγελία Καολή,
η Τώνια Θεοδώρου, η Ευτυχία Ιωάννου, η Γιώτα Ευσταθίου,
η Μαρία Ζιαρτή και η Κούλα Ιωάννου

TONIA JEWEL & ART GALLERY
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΕΙΚΟΣΙ 
ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Τα είκοσι οκτώ χρόνια δημιουργίας 
κοσμημάτων και την έκτη ατομική 
της έκθεση ζωγραφικής γιόρτασε 
η Τώνια Θεοδώρου στο κατάστημά 
της, Tonia Jewel & Art Gallery στη 
Λεμεσό. Την έκθεση εγκαινίασε ο 
Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολα-
ΐδης. Ποσοστά από τις πωλήσεις θα 
διατεθούν στο Συμβούλιο Ευημερίας 
Ασθενών Νοσοκομείου Λεμεσού.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος 
και η Έλενα Νικολαΐδου

Ο Γιάννος και
η Νέδη Τελούδη

Η Εύη Φυλακτού, η Μαρία Γερασίμου, η Έλενα Πασχάλη, 
η Βασιλική Δημητρίου, η Ελευθερία Κουφού και η Άντρια 
Παπέττα

Ο Θεόδωρος Γαλάτης, ο Παναγιώτης Μικέλλη, ο Νικόλας Ιωάννου, ο Στέφανος 
Ιωαννίδης, η Βασιλική Δημητρίου και ο Γιώργος Ττοφινής

Ο Μιχάλης Τσιντάς και
ο Ορέστης Σακκάς

Ο Αλέξανδρος 
Μακρής

Η Κούλλα
Κίκα

Η Σώτια Ζένιου, η Ελένη Μαυρουδή και
η Στέλλα Βιολάρη



61

 

OK!
internatiOnal
Produced under licence from Reach Magazines 

Worldwide Limited Registered Number (6395556) 
– One Canada Square, Canary Wharf, London 

E14 5AP. “OK!” and “OK! FIRST FOR CELEBRITY 
NEWS” are registered trade marks of Reach 

Magazines Worldwide Limited. All rights reserved. 
Reproduction in whole or in part without written 

permission is strictly prohibited.

Head Of OK! WOrldWide: Emma Radford
OK! WOrldWide licensing Manager: 

Julia Taylor
OK! WOrldWide legal cOnsultant: 

Dr Johnson Okpaluba 

OK! united KingdOM
Group Editor in Chief - Caroline Waterston 

caroline.waterston@reachplc.com
Phone: +442086127990

OK! australia
Editor Shari Nementzik

SNementzik@bauer-media.com.au
Phone: +61421396225

OK! Bulgaria
Editor-in-Chief: Nevena Dyakova

n.dyakova@atticaeva.bg Phone: +35928704981

OK! cHina
Editor-in-Chief: Ivy Li

litiantian@okmagazine.com.cn Phone: 0086 
15810661764 www.okmagazine.com.cn

OK! cYPrus
Editorial Director: Petra Argyrou

argyroup@sigmalive.com
Phone: +357 22580100

OK! geOrgia
Editor-in-Chief: Nincho Jibladze

 info@okmagazine.ge Phone: +995322295919

OK! gerManY
Editor-in-Chief: Tim Affeld

tim.affeld@klambt.de Phone: 
+49.40.41.18.82.50.00

OK! greece
Editor-in-Chief: Nikos Georgiadis

ngeorgiadis@daphne.gr Phone: +302102594031 

OK! JaPan
Editor-in-Chief: Kana Sugamori 

kanas@bk.iij4u.or.jp Phone: +81368028048 

OK! latvia
Editor-in-Chief: Laila Pastare

laila.pastare@rigasvilni.lv Phone: +37167496047

OK! PaKistan
Editorial Director: Saher H Paracha
saherparacha@okmagazine.com.pk

Phone: +9235843703

OK! rOMania
Editor-in-Chief: Elena Stoichita

elena.stoichita@adevarulholding.ro
Phone: +40727165712

OK! russia
Editor-in-Chief: Vadim Vernik

vadim.vernik@axelspringer.ru
Phone: +798052521254 

OK! tHailand
Editor-in-Chief: Weerawut Ujjutamanus 

weerawut@mediatransasia.com
Phone: +6622042740

OK! venezuela
Ascociate Director: Alejandro Gutiérrez Tremola

okvenezuela@dearmas.comB
Phone: +58(212)4064436

ΝΕΑ NESPRESSO 
BOUTIQUE
ΣΤΟ ThE Mall 
OF CYPRUS
Η Nespresso στο πλαίσιο 
επέκτασης του δικτύου 
καταστημάτων της, προσθέτει 
στην αλυσίδα της στην Κύπρο, 
μια νέα Boutique σε έναν από 
τους πιο δημοφιλείς προο-
ρισμούς των καταναλωτών, 
το The Mall of Cyprus.

Ο Κρίστης Δημητρίου και ο Νεόφυτος 
Χαραλαμπίδης

Η Θεώνη 
Παναγή

Η Κλαίρη 
Σκουφίδου

Η Μαρία Χρυσοστόμου και η Ερμιόνη 
Αυγουστή

Η Μελίνα Τσιγαρίδου

Στιγμιότυπο από την νέα Boutique

Η Ντόρι Ντερμιτζιάν και
ο Γιώργος Πισσής

Ο Γιάννος και
η Νέδη Τελούδη

O Γιάννης Τύμβιος και ο Βάσος 
Ηλιάδης

Η Αθηνά 
Παπαμιχαήλ
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

  TOMMY HILFIGER 

Τρία Gold βραβεία απέσπασε η 
Lidl Κύπρου και Lidl Ελλάς στο 
πλαίσιο των Energy Mastering 

Awards 2019, επιβεβαιώνοντας τη 
δέσμευσή τους για συνεχή βελτίω-
ση της ενεργειακής επίδοσης στο 
σύνολο των δραστηριοτήτων τους 

με σκοπό την προστασία του περι-
βάλλοντος στον δρόμο για ένα κα-
λύτερο αύριο. Η Lidl Κύπρου και Lidl 
Ελλάς είναι από τις πρώτες εταιρεί-
ες στον κλάδο του λιανεμπορίου 
που υιοθέτησαν τις στρατηγικές δι-
αχείρισης ενέργειας ως άμεση προ-

τεραιότητά τους και εφάρμοσαν για 
το στόχο αυτό επιτυχημένες πρα-
κτικές διαχείρισης ενέργειας. Επι-
σκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα: 
www.lidl.com.cy, Facebook:lidlcy, 
Instagram:lidl_cyprus, Twitter:Lidl_
Cyprus_ Linkedin:lidl-cyprus

THE MaLL OF CYpRus 
ΝΕα NEspREssO BOuTIQuE 
Η Nespresso, στο πλαίσιο επέκτασης του 
δικτύου καταστημάτων της, προσθέτει 
στην αλυσίδα της στην Κύπρο μια νέα 
Boutique σε έναν από τους πιο δημοφιλείς 
προορισμούς των καταναλωτών, το The Mall 
of Cyprus. Στον μοναδικά σχεδιασμένο 
χώρο της νέας Boutique, οι λάτρεις 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 εξειδικευμένη ομάδα 
των Coffee Specialists, οι οποίοι θα τους 
καθοδηγούν στην επιλογή των ποικιλιών 
που ταιριάζουν στις γευστικές τους 
προτιμήσεις. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
της Nespresso στην Κύπρο είναι η εταιρεία 
Βάσσος Ηλιάδης Λτδ. Για περισσότερες 
πληροφορίες www.nespresso.com/cy.

ΝΕα ΠροϊοΝΤα, ΝΕΕΣ γΕΥΣΕΙΣ

Για περισσότερο από 85 χρόνια η ΙΟΝ 
προσφέρει προϊόντα απόλαυσης με την 
ίδια φροντίδα και αφοσίωση, καθώς και με 
τις υψηλότερες προδιαγραφές, γι’ αυτό άλ-
λωστε βρίσκεται στην κορυφή των προτιμή-
σεών μας. Εξελίσσεται με νέες γεύσεις που 
συμβαδίζουν με τις τάσεις και τις ανάγκες 
της εποχής παραμένοντας πιστή στις βασι-
κές της αρχές, την ποιότητα και την γεύση. 
Έτσι η ΙΟΝ εμπλουτίζει την γκάμα της με την 
προσθήκη 2 νέων προϊόντων σοκολάτας 
σε μορφή μπάρας, με 20% πρωτεΐνη για 
όσους αγαπούν την άσκηση, αλλά επιθυ-
μούν και κάτι γλυκό. Η πλούσια γεύση της 
μαύρης σοκολάτας ΙΟΝ και η φυσική γλυ-
καντική δράση του φυτού Στέβια συνυπάρ-
χουν αρμονικά πάνω σε τραγανές στρώ-
σεις βάφλας. H ΙΟΝ εισάγεται και διανέ-
μεται στην Κύπρο από την Εταιρεία Laiko 
Cosmos Trading Ltd. www.laikocosmos.
com.

ΤΣΙΜΕΝΤοΠοΙΙα ΒαΣΙΛΙΚοΥ
ΘΕΣΜοΣ η «ΕΒδοΜαδα 
ΕΘΕΛοΝΤΙΣΜοΥ»

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού συμμετείχε 
ενεργά στην εβδομάδα εθελοντισμού (1-8 
Δεκεμβρίου 2019) με διάφορες δράσεις 
της εθελοντικής ομάδας της εταιρείας. Ο 
εθελοντισμός είναι σημαντικός πυλώνας 
της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού και η κοινω-
νική προσφορά της αποδεικνύεται από τις 
παρακάτω δράσεις. Η κοινωνική ευαισθη-
τοποίηση και ένταξη των εργαζομένων σε 
εθελοντικές ομάδες είναι ένας από τους 
διαχρονικούς στόχους της εταιρείας, έχο-
ντας στον πυρήνα της αρχικά την εκπαίδευ-
ση και την ενημέρωση των ωφελειών των 
εθελοντικών δράσεων προς την ευρύτερη 
κοινωνία και την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής όλων.

Η BEANIE FELDSTEIN ΦΟΡΕΣΕ TOMMY X 
ZENDAYA ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ «CATS»
Η Tommy Hilfiger, η οποία ανήκει στην PVH 
Corp. [NYSE: PVH]., ανακοινώνει ότι η ηθο-
ποιός Beanie Feldstein φόρεσε Tommy X 
Zendaya στην παγκόσμια περιοδεία του 
musical «Cats» στη Νέα Υόρκη. Η Feldstein 
φόρεσε μία μπλούζα με leopard print από 
τη συλλογή Tommy X Zendaya. Η συλλογή 
TommyXZendaya είναι διαθέσιμη στην Κύ-
προ σε επιλεγμένα καταστήματα TOMMY 
HILFIGER και σημεία πώλησης καθώς και στο 
tommy.com. Photo Credit: Getty Images.

LIDL 
ΤΡΙΑ GOLD ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΑ ENERGY MASTERING AWARDS 2019

 CELEsTYaL CRuIsEs

ΔΙΑΚΡΙθΗΚΕ ωΣ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΡΟΥΑζΙΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ CRuISE 
CRITIC uK EDITORS’ PICKS AwARDS 
Η Celestyal Cruises, βραβευμένη και αναγνωρι-
σμένη ως η νούμερο ένα επιλογή κρουαζιέρας 
στα ελληνικά νησιά και την Ανατολική Μεσό-
γειο, διακρίθηκε με το βραβείο «Καλύτερης Εξυπηρέτησης – Best for Service» 
στην 11η απονομή των βραβείων uK Editors’ Picks Awards, που διοργανώνο-
νται ετησίως από την εξειδικευμένη ιστοσελίδα Cruise Critic. Τα συγκεκριμένα 
βραβεία συναποφασίζονται από μια διεθνή ομάδα αμερόληπτων ειδικών συ-
ντακτών της Cruise Critic, όπου και αναδεικνύουν τις καλύτερες επιλογές κρου-
αζιέρας σε ωκεανούς, ποταμούς, καθώς και πολυτελείς κρουαζιέρες ανάμεσα 
σε δεκάδες κατηγορίες για τους ταξιδιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου.

 ΙΟΝ

   ΠΕΤροΛΙΝα

MEDOchEMIE
ΑΡωγΟΣ ΣΤΑ πΟλΙΤΙΣΤΙκΑ δΡωμΕΝΑ 
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   ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ

Επιβεβαιώνοντας τη σταθερή 
της δέσμευση στην προαγω-
γή του πολιτισμού, η Φαρμα-

κευτική Βιομηχανία Medochemie 
διοργάνωσε και φέτος, σε συνερ-
γασία με το Θεατρικό Εργαστή-
ρι του Πανεπιστημίου Κύπρου, θε-
ατρικές παραστάσεις, τις οποίες 
παρακολούθησε πλήθος κόσμου 

και συνεργάτες της εταιρείας. Με 
το συγκλονιστικό έργο «Το άσμα 
του γιοφυριού», σε δραματική δια-
σκευή και σκηνοθεσία του καθηγη-
τή Μιχάλη Πιερή, διανθισμένο με 
την εμπνευσμένη μουσική του Ευ-
αγόρα Καραγιώργη, η ομάδα του 
ΘΕΠΑΚ καθήλωσε τους θεατές 
ερμηνεύοντας εξαιρετικά τον σπου-

δαίο λυρικό λόγο που στολίζει το 
θρύλο του γνωστού ελληνικού δη-
μοτικού τραγουδιού «Το Γιοφύρι 
της Άρτας». Οι παραστάσεις του 
εξαιρετικού θεατρικού δρώμενου 
δόθηκαν στο αρχαίο θέατρο Κου-
ρίου, στο Αρχοντικό Αξιοθέας στη 
Λευκωσία και στο Δημοτικό Θέα-
τρο Λάρνακας.

ΠΑΡΑμυθΟυΠΟΛη 
ΧΡΙσΤΟυγΕΝΝωΝ  

ΤΙ κΑΝΕΙ ΕΝΑ κΛΟυβΙ 
γΕμΑΤΟ δωΡΑ; 

Ένα εντυπωσιακό installation είχαν την ευκαιρία 
να δουν οι επισκέπτες της Παραμυθούπολης 
Χριστουγέννων το Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου, 
που τοποθετήθηκε στον χώρο στο πλαίσιο 

της εκστρατείας της ΕΕ «ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ» 
(#YourEURight), με στόχο την ενημέρωση των 

καταναλωτών για τα μη ασφαλή προϊόντα στην 
αγορά. Πιο συγκεκριμένα, στην κεντρική πλατεία 

της Παραμυθούπολης στήθηκε ένα κλουβί 
γεμάτο με δώρα σε μαύρο και χριστουγεννιάτικο 
περιτύλιγμα, δείχνοντας με αυτόν τον πρωτότυπο 

τρόπο ότι μερικά από τα προϊόντα που είναι 
διαθέσιμα στην αγορά δεν είναι ασφαλή. 

Ενίσχυσε τη θέση σου ως καταναλωτής για 
τα δικαιώματά σου, μέσα από την ιστοσελίδα 

europa.eu/youreuright/home_el 

υγΙΕΙΝη δΙΑΤΡΟφη γΙΑ ΕφηβΟυσ 
φΟΙΤηΤΕσ δΙΑΤΡΟφΟΛΟγΙΑσ ΤΟυ 
ΕυΡωΠΑϊκΟυ ΠΑΝΕΠΙσΤημΙΟυ 
κυΠΡΟυ 
Οι τελειόφοιτοι φοιτητές του προγράμματος 
Διατροφή – Διαιτολογία της Σχολής Επιστημών 
Υγείας επισκέφθηκαν το Λύκειο Αγίου Ιωάννη 
Χρυσοστόμου στη Λευκωσία. Εκεί είχαν την 
ευκαιρία να συναντηθούν με 120 μαθητές του 
Λυκείου. Οι φοιτητές του συγκεκριμένου προ-
γράμματος προετοιμάζονται να διαδραματίσουν 
βασικό ρόλο στην καλή υγεία και διατροφή, που 
είναι απαραίτητη για την ποιότητα ζωής κάθε ατό-
μου. Επίσης, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησής 
τους οι φοιτητές έκαναν παρουσίαση για την 
υγιεινή διατροφή στους εφήβους. Ήταν μια ανε-
πανάληπτη εμπειρία για τους φοιτητές, οι οποίοι 
απέσπασαν εξαιρετικά σχόλια. Η όλη εκδήλωση 
ήταν κάτω από την αιγίδα της συντονίστριας του 

Προγράμ-
ματος, Δρος 
Χριστιάνας 
Φιλίππου, της 
μέντορος κας 
Βάνας Γιάγκου 
και της κας 
Θεοδώρας 
Γεωργίου.

ΑΠΟ ΤηΝ 1η ΙΑΝΟυΑΡΙΟυ 
2020 θΑ ΛΕΙΤΟυΡγΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ βΑσΙΛΙκΟ
Εντός των χρονοδιαγραμμάτων, 
όπως ακριβώς είχε συμφωνηθεί 
με τους δήμους Λάρνακας και Λιβαδιών, καθώς και τα αρμόδια 
υπουργεία, η κυπριακή εταιρεία πετρελαιοειδών Πετρολίνα θα 
λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2020 στις ιδιόκτητες εγκατα-
στάσεις της στο νέο της τερματικό υγρών καυσίμων στο Βασιλικό. 
Με την αποπεράτωση των κατασκευαστικών έργων στο ενεργειακό 
κέντρο Βασιλικού, η Πετρολίνα ολοκληρώνει μια από τις μεγαλύ-
τερες επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ από κυπριακή εταιρεία και 
εισέρχεται σε μια νέα εποχή της επιχειρηματικής της δράσης. 

MedocheMie
Αρωγός ςτΑ πόλιτιςτικΑ δρωμενΑ 

ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧρΟνΙΑ ΤΟ PoRschE 
clUb ΤΗν ΣΤΗρΙζΕΙ ΕΜΠρΑΚΤΑ

Στο πλαίσιο εορταστικής εκδήλωσης του συλ-
λόγου, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκω-
σία, ο πρόεδρος του Porsche club, κος Ιωάν-
νης Αγρότης, επέδωσε επιταγή-χορηγία στην 
Europa Donna Κύπρου. Εκ μέρους του συν-
δέσμου, την επιταγή παρέλαβε το μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Europa Donna 
Κύπρου, κα Μαριλένα Παλάζη. 
Η δωρεά του Porsche club θα αξιοποιηθεί 
για την ενίσχυση των προγραμμάτων και υπη-
ρεσιών του συνδέσμου, που απευθύνονται σε 
γυναίκες και άνδρες ασθενείς με καρκίνο του 
μαστού. Η Europa Donna Κύπρου εκφράζει 
τις θερμές της ευχαριστίες προς τον πρόεδρο 
και τα μέλη του Porsche club, για την πολύ-
τιμη στήριξη και συνεχή τους βοήθεια. Στη 

φωτογραφία η κα 
Μαριλένα Παλάζη, 
μέλος του Δ.Σ. της 
Europa Donna Κύ-
πρου, παραλαμβά-
νει την εισφορά από 
τον πρόεδρο του 
Porsche club, κ. Ιω-
άννη Αγρότη. 

Europa Donna κυΠΡΟυ

  Nova

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟψΗΦΙΟΤΗΤΕΣ Των 
sAG ΑwARDs!
Οι ταινίες και σειρές  που θα προβλη-
θούν αποκλειστικά από τα κανάλια 
Novacinema ξεχώρισαν και στις υπο-
ψηφιότητες των Βραβείων sAG. Το 
«once Upon a Time... in hollywood», 
του Κουέντιν Ταραντίνο, διεκδικεί 4 
βραβεία στις κυριότερες κατηγορί-
ες: Καλύτερου Καστ, Α' Ανδρικού για 
τον Λεονάρντο ντι Κάπριο, b' Αν-
δρικού για τον Μπραντ Πιτ και κα-
λύτερο stunt cast σε ταινία. Η ταινία 

«bombshell» είναι 
υποψήφια σε συ-
νολικά 4 κατηγο-
ρίες: Καλύτερο 
Καστ, A' Γυναικεί-
ου για τη Σαρλίζ 
Θερόν και Β' Γυ-
ναικείου για τη νικόλ Κίντμαν και τη 
Μάργκοτ ρόμπι. Η συγκλονιστική ερ-
μηνεία του Χοακίν Φίνιξ στο «Joker» 
κέρδισε υποψηφιότητα Α' Ανδρικού, 
ενώ η ταινία βρίσκεται υποψήφια 
στην κατηγορία stunt cast.
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χικά και εγκεφαλικά, έτσι ώστε 
να διατηρήσεις τις δυνάμεις σου.

τοξοτΗσ
23/11 - 21/12
Σημαντική θα εί-
ναι η χρονιά για τα 

επαγγελματικά σας. Πολλοί από 
εσάς θα έχετε την ευκαιρία να 
επεκταθείτε. Άλλοι θα ανεφοδι-
αστείτε και άλλοι θα εκσυγχρο-
νιστείτε. Η πολυαστρία στον Αι-
γόκερω και η θέση του Ουρανού 
στον Ταύρο ενισχύει σταθερά, 
αλλά αποτελεσματικά τον τομέα 
της εργασίας σας.  

Αιγοκερωσ 
22/12 - 20/1
Οι ανησυχίες, κα-

θώς και η ανάγκη σου για βελτί-
ωση και αλλαγές στη ζωή σου, 
τείνουν να σου γίνονται εμμονή. 
Χαλάρωσε λίγο και απόλαυσε 
τις μέρες αργίας. Περιορίζεις 
τα συναισθήματά σου απένα-
ντι στον ερωτικό σύντροφό σου 
κι αυτό δημιουργεί αποστάσεις 
ανάμεσά σας. Απελευθερώσου 
λιγάκι και πες του και καμιά καλή 
κουβέντα. 

Υδροχοοσ
21/1 - 19/2
Μπορείς να διευρύ-
νεις τους ορίζοντές 

σου, να κάνεις νέες γνωριμίες 
και να βρεις ομοϊδεάτες σου, 
που θα σου δώσουν τη δυνατό-
τητα να μιλήσεις, να μοιραστείς 
και να καθησυχάσεις τις ανησυ-
χίες σου. Έχεις και τις σχετικές 
δυσκολίες σου στα εργασιακά, 
που αν βέβαια τις διαχειριστείς 
με ψυχραιμία, τελικά θα επωφε-
ληθείς και δεν θα χάσεις. 

ιχθΥεσ 

20/2 - 20/3
Φλερτάρεις πολύ με 
την επιτυχία σου στα 

εργασιακά, γι’ αυτό και δίνεις 
το 100% των δυνατοτήτων σου. 
Διψάς για διάκριση, όμως αυτό 
δεν σημαίνει πως θα πρέπει να 
παίξεις και με τις σωματικές σου 
αντοχές. Θα πρέπει οπωσδήπο-
τε να φροντίσεις τον εαυτό σου 
και την υγεία σου.

ξεκαθαρίζουν το τοπίο γύρω σου 
και διώχνουν τους ενδοιασμούς 
και τις ανησυχίες σου. Πλέον, 
μπορείς να προωθήσεις τα σχέ-
διά σου και να θέσεις σε εφαρμο-
γή τις ιδέες σου. 

ΖΥγοσ
24/9 - 23/10
Η ενέργεια, η ζω-
ντάνια και η διά-

θεσή σου βρίσκονται στο ζενίθ 
τους, γι’ αυτό και μπαίνεις στη 
διαδικασία αλλαγών και διεκδική-
σεων. Για να τα καταφέρεις βέ-
βαια όλα αυτά θα πρέπει να ξεκα-
θαρίσεις με τις εκκρεμότητες που 
υπάρχουν γύρω σου και να κλεί-
σεις οριστικά παλιά κεφάλαια της 
ζωής σου.
Αφιέρωσε ουσιαστικό χρόνο στη 
σχέση με τον ερωτικό σύντροφό 
σου και μην τον αμελείς, βάζο-
ντας σε προτεραιότητα φίλους 
και συγγενείς. 

σκορπιοσ
24/10 - 22/11
Έχεις θέσει πολύ 
ψηλά τον πήχη των 

προσδοκιών σου στα εργασιακά 
και αυτό προϋποθέτει δουλειά και 
αφοσίωση. Τα πισώπλατα μαχαι-
ρώματα δεν λείπουν, γι’ αυτό και 
καλό θα ήταν να ακούς πότε πότε 
το ένστικτό σου. Μη λες πολλά 
και στην ανάγκη κινήσου και λιγά-
κι μυστικά. Αφιέρωσε χρόνο στον 
εαυτό σου και κάνε πράγματα 
που σε ξεκουράζουν, κυρίως ψυ-

σκολίες και κρίσιμες αποφάσεις 
καλείσαι να πάρεις στα επαγγελ-
ματικά. Απόφυγε τις αντιπαραθέ-
σεις με ανώτερους σου και προ-
τίμησε να τους πείσεις για τα επι-
χειρήματά σου με πράξεις. Στο 
χέρι σου είναι να επαναφέρεις το 
πάθος στη σχέση με τον ερωτικό 
σύντροφό σου, αρκεί να πάρεις 
πρωτοβουλίες.

Λεων
23/7 - 23/8
Το άγχος για 

σένα είναι η δεύτερη φύση σου, 
όμως οι εξελίξεις των υποθέσε-
ών σου είναι αρκετά ικανοποι-
ητικές και δηλώνουν πως είσαι 
σε πολύ καλό δρόμο. Διατήρη-
σε τις αποστάσεις σου με συνα-
δέλφους, χωρίς όμως να φανείς 
αγενής. Όταν σε απασχολούν 
δικά σου θέματα, κλείνεσαι στον 
εαυτό σου, χωρίς να σκεφτείς τις 
συνέπειες. Ο θαυμασμός που 
εισπράττεις από τους γύρω σου 
επαναφέρει την αυτοπεποίθησή 
σου. 

πΑρθενοσ
24/8 - 23/9
Το ανήσυχο πνεύμα 

σου, σε συνδυασμό με τις τρέχου-
σες υποχρεώσεις, που δεν είναι 
και λίγες, δεν σου αφήνουν άλλα 
περιθώρια απ’ το να ψάξεις για 
νέες πηγές εσόδων. Πίστεψέ με, 
μπορείς να τα καταφέρεις. Ενδι-
αφέρουσες εξελίξεις σημειώνο-
νται στα εργασιακά, οι οποίες 

κριοσ 

21/3 - 20/4
Ανοίγονται μπρο-

στά σου νέες ευκαιρίες και νέοι 
ορίζοντες, που θα πρέπει να 
εκμεταλλευτείς ανάλογα. Δια-
χειρίσου τις σχέσεις σου με συ-
ναδέλφους με διαλλακτικότητα, 
συγκέντρωσε τις πληροφορίες 
που χρειάζεσαι και μην κοινοποι-
είς τα σχέδιά σου, αν δεν έχεις 
μελετήσει και την παραμικρή λε-
πτομέρεια.

τΑΥροσ
 21/4 - 21/5

Συναντήσεις, επα-
φές και συζητήσεις 

έχει το μενού των εργασιακών 
σου τις περισσότερες ημέρες 
της εβδομάδας. Βέβαια, κατα-
φέρνεις να διατηρείς πάντα τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο, με την επι-
κοινωνιακή σου ικανότητα να ενι-
σχύεται. Με την ενισχυμένη γο-
ητεία και την αποφασιστικότητά 
σου να κάνεις κάτι, προκειμένου 
να γεφυρώσεις αποστάσεις στη 
σχέση με τον ερωτικό σύντροφό 
σου, σίγουρα σου εξασφαλίζει 
η βδομάδα την αρμονία και τη 
σταθερότητα που χρειάζεσαι. 

διδΥμοι
22/5 - 21/6
Μη φοβηθείς να 
αναλάβεις νέες 

δραστηριότητες και να συνα-
ναστραφείς με άτομα που μπο-
ρούν να σε βοηθήσουν στο να 
διευρύνεις τους ορίζοντές σου. 
Έχεις την ευκαιρία να βγεις από 
τη θλίψη σου, να διασκεδάσεις 
και να περάσεις όμορφα. Βέ-
βαια οι ανασφάλειες και οι πλη-
γές του παρελθόντος δεν σε 
αφήνουν ακόμα να αφεθείς ολο-
κληρωτικά σε καμία αγκαλιά, 
αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν 
μπορείς να απολαύσεις την πε-
ριπέτεια

κΑρκινοσ 

22/6 - 22/7
Συγκράτησε 

λίγο τον συναισθηματισμό και 
τις ευαισθησίες σου, μιας και οι 
λύσεις έχουν περισσότερο ρεα-
λιστικό χαρακτήρα. Αρκετές δυ-

ZωδιΑ

 ΟΡΛΑΝΤΟ ΜΠΛΟΥΜ 13/01/1977
Ο Ορλάντο Μπλουμ γεννήθηκε στο Κεντ του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου. Από μικρός, αν και δυσλεκτικός, ενθαρρύνθηκε από τη μητέρα 
του να αρχίσει μαθήματα ηθοποιίας. Το 1993 μετακόμισε στο Λον-
δίνο για να σπουδάσει ηθοποιία, φωτογραφία και 
γλυπτική στο Fine Arts College του Hampstead. 
Έπειτα, παρακολούθησε μαθήματα για δύο χρόνια 
στο National Youth Theatre, όπου και κέρδισε υπο-
τροφία για το British American Drama Academy. 
Το 2009 ανακηρύχθηκε Πρέσβης Καλής Θελήσε-
ως της UNICEF. Το 2007 ξεκίνησε τη σχέση του με 
το μοντέλο Μιράντα Κερ. Παντρεύτηκαν τον Ιού-
λιο του 2010 και λίγο αργότερα, στις 6 Ιανουαρίου 
2011, γεννήθηκε ο γιος τους, Φλιν-Κρίστοφερ. Το 
ζευγάρι χώρισε τον Οκτώβριο του 2013. Τον Ιανου-
άριο του 2016 ξεκίνησε τη σχέση του με την τρα-
γουδίστρια Κέιτι Πέρι και είναι ακόμα μαζί. Στις 14 
Φεβρουαρίου 2019 αρραβωνιάστηκαν.
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«Βιάστηκα κατ’ επανά-
ληψιν όταν ήμουν 
19 ετών και έτσι μου 

δημιουργήθηκε μετατραυματικό 
σύνδρομο, επειδή δεν επεξερ-
γάστηκα το τραύμα που προέκυ-
ψε από τον βιασμό». Η αποκά-
λυψη αυτή ήρθε διά στόματος 
της Lady Gaga. H εκκεντρική 
ερμηνεύτρια βρέθηκε στην εκπο-
μπή της Όπρα Γουίνφρεϊ, όπου 
κεντρικό θέμα της συζήτησης 
ήταν η ψυχική υγεία. Μιλώντας 
για το συγκεκριμένο θέμα και 
την ασθένειά της, την ινομυαλ-
γία, από την οποία πάσχει η ερ-
μηνεύτρια, είπε: «Ξαφνικά έγινα 
σταρ και ταξίδευα σε όλον τον 
κόσμο και ζούσα σε δωμάτια 
ξενοδοχείων και δεν πρόλαβα 
να το επεξεργαστώ, να το δου-
λέψω και μετά, ξαφνικά, άρχισα 
να νιώθω έναν τρομερό πόνο 
σε όλο μου το σώμα. Ήταν πα-
ρόμοιος πόνος με το πώς ένιω-
σα όταν βιάστηκα», είπε στην 

Όπρα, και συμπλήρωσε ότι κατά 
τη γνώμη της τα θέματα ψυχικής 
υγείας θα έπρεπε να διδάσκο-
νται στα σχολεία. Παράλληλα, η 
Lady Gaga μίλησε ανοιχτά για 
τα ψυχολογικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει, ενώ αποκάλυψε 
ότι παίρνει πολλά φάρμακα κα-
θημερινά για να τα βγάλει πέρα. 
«Δεν παίρνω ναρκωτικά, ούτε 
παυσίπονα. Παίρνω αντικαταθλι-
πτικά», ανέφερε, κατονομάζο-
ντας μάλιστα μερικά από αυτά. 
Και μετά ήρθε η αποκάλυψη: Η 
τραγουδίστρια είπε ότι βιάστη-
κε από κάποιον τον οποίο ήξε-
ρε από τα παιδικά της χρόνια. 
«Βιάστηκα κατ’ επανάληψιν όταν 
ήμουν 19 ετών και έτσι μου δημι-
ουργήθηκε μετατραυματικό σύν-
δρομο, επειδή δεν επεξεργάστη-
κα το τραύμα που προέκυψε από 
το βιασμό», είπε. ok!   

 ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΑ

 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΗΤΑΝ Η LADY GAGA ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΟΠΡΑ 
ΓΟΥΙΝΦΡΕΪ, ΑΦΟΥ ΜΙΛΗΣΕ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΛΛΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ 

ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΤΩΝ

LADY GAGA

Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΩΝ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΤΩΝ

Η Lady Gaga κατόρθωσε να 
σοκάρει τους 15.000 τηλεθεατές 

με την αποκάλυψή της.

Η Lady Gaga ήταν προσκεκλημένη της Όπρα την πρώτη ημέρα της 
περιοδείας που πραγματοποιεί η διάσημη παρουσιάστρια για θέματα 
ευεξίας, στο BB&T Center της Φλόριντα. 
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