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Η διάσημη τραγουδίστρια Τζέ-
νιφερ Λόπεζ ακόμη και στα 
50 της χρόνια εξακολου-

θεί να μαγεύει τα βλέμματα και στην 
πασαρέλα, αφού πριν από λίγους 
μήνες στην Εβδομάδα Μόδας στο 
Μιλάνο κατόρθωσε να αποθεω-
θεί από τους παρευρισκομένους. 
Ποιος δεν θυμάται την παρουσία 
της στην Εβδομάδα Μόδας, όταν 

εμφανίστηκε με τον jungle φόρεμα 
του οίκου Versace, το φόρεμα που 
φορούσε πριν από 20 χρόνια στα 
βραβεία Grammy. Η δημιουργία 
της Donatella Versace, που σχεδιά-
στηκε ειδικά για την Τζένιφερ Λόπεζ 
και έμελλε να γίνει το απόλυτο θη-
λυκό φόρεμα, δεν θα μπορούσε να 
μη γίνει το σήμα κατατεθέν της νέας 
collection για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 

2020 του οίκου Versace. Η γνωστή 
ερμηνεύτρια, απ’ ό,τι φαίνεται θα ξα-
ναπερπατήσει στην πασαρέλα, δίνο-
ντας το έναυσμα στη νέα καμπάνια 
του γνωστού οίκου. Πάντως η αγω-
γή της Σαμάνθα Μπάρμπας, που 
υποδύεται η Τζένιφερ Λόπεζ στην 
ταινία «Επικίνδυνες κυρίες», δεν φαί-
νεται να την απασχολεί καθόλου. 
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληρο-
φορίες, η πρώην στρίπερ κατέθεσε 
αγωγή κατά των εταιρειών παραγω-
γής, ύψους τριάντα έξι εκατομμυρί-
ων ευρώ. Η Μπάρμπας ισχυρίζεται 
ότι τόσο ως γυναίκα αλλά και ως 
άνθρωπος θίγεται από τον τρόπο 
που παρουσιάζεται στην ταινία, με 
αποτέλεσμα να ζητάει ως αποζημίω-
ση είκοσι εκατομμύρια δολάρια για 
ηθική βλάβη και άλλα τόσα με χα-
ρακτήρα κυρώσεων, από τις εταιρεί-

ες STX και Nuyorican Productions, 
ιδιοκτησίας της Τζένιφερ Λόπεζ. 
Η ταινία είναι βασισμένη στο άρ-
θρο περιοδικού του 2015, «The 
Hustlers on Scores», που μιλούσε 
για μία ομάδα στρίπερ, οι οποίες εί-
χαν θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο 
με το οποίο έκλεβαν χρήματα από 
τους πελάτες τους. Η ερμηνεία της 
Τζένιφερ Λόπεζ, ήταν αυτή που της 
εξασφάλισε τις υποψηφιότητες για 
βραβεία τόσο στις Χρυσές Σφαίρες 
όσο και στο Σωματείο Ηθοποιών. 
Στο παρόν στάδιο, τόσο η Τζένιφερ 
Λόπεζ όσο και οι εταιρείες παραγω-
γής της ταινίας δεν έχουν προβεί σε 
οποιαδήποτε ανακοίνωση. ok!   

 ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

 

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

Η ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΚΑΤEΘΕΣΕ Η ΣΑΜΑΝΘΑ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΗN ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ, ΑΦΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΤΟΥ VERSACE

ΤΑΞΙΔΙ ΑΣΤΡΑΠΗ ΣΤΗΝ KYΠΡΟ ΕΚΑΝΕ Ο ΕΛΛΑΔΙΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΑΣΕ 
ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΗ ΚΟΡΟΥΛΑ ΤΟΥ

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΚΑΘΕΚΤΗ ΠΑΡΑ
ΤΗN ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΚΑΘΕΚΤΗ ΠΑΡΑ
ΤΗN ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ

Η Τζένιφερ Λόπεζ θα είναι το νέο 
πρόσωπο του οίκου Versace, ενώ 

δεν αποκλείεται να την δούμε ξανά 
στην πασαρέλα.

Η αυθεντική Hustler κίνησε αγωγή-μαμούθ στη γνωστή τραγουδίστρια 
αλλά και στην εταιρεία παραγωγής της ταινίας. 

BIG
PICTURE



Γνωρίζουμε πως όσο μεγαλώνουμε το δέρμα 
μας γίνεται πιο τραχύ, ξηρό, θαμπό και χάνει την 
ελαστικότητά του. Η KLAPP COSMETICS έχει το 
ιδανικό πρόγραμμα στην άνεση του σπιτιού μας.
Μια θεραπεία νύχτας για 6 εβδομάδες
με φρουτοξέα, Βιταμίνη Α,Ε και υαλουρονικό οξύ.



Αποτελέσματα της θεραπείας με φρουτοξέα:
•  Η άνω κεράτινη στοιβάδα αφαιρείται
•  Η κυτταρική ανανέωση ενισχύεται
• Οι δυσχρωμίες μειώνονται
• Οι ρυτίδες μειώνονται ορατά
•  Η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης αυξάνεται

Το προγραμμα
για Το σπιΤι περιεχει :

REFINING GEL: Gel καθαρισμού με αντισηπτικές ιδιότητες 
εξαιτίας της περιεκτικότητάς του σε οξέα φρούτων, βοηθά τα νεκρά 
κύτταρα της κεράτινης στοιβάδας να χαλαρώσουν μεταξύ τους και 
να απομακρυνθούν, προετοιμάζουν το δέρμα.

CREAM PHASE I: Αυτή η κρέμα θα προετοιμάσει σταδιακά το 
δέρμα με 5 % οξέα φρούτων για τις πρώτες 3 εβδομάδες. Ήδη 
μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα το δέρμα σας θα φαίνεται 
φρέσκο και απαλό. Λεπτές γραμμές και ρυτίδες μειώνονται. Η 
φυσική διαδικασία απολέπισης έχει ενεργοποιηθεί.

CREAM PHASE II: Κρέμα για τις επόμενες 3 εβδομάδες με 11 % 
οξέα φρούτων, τα χαλαρωμένα κερατινοκύτταρα απομακρύνονται 
και νέα κύτταρα αναδημιουργούν την κεράτινη στοιβάδα. Το δέρμα 
σας θα φαίνεται λείο, απαλό και μεταξένιο, η ελαστικότητά του 
αρχίζει να αυξάνεται και το βάθος των ρυτίδων μειώνεται.

ΤΑ πρΟϊΟνΤΑ διΑΤιθενΤΑι σε επιΛεγμενΑ ινσΤιΤΟύΤΑ ΑισθΗΤιΚΗσ ΚΑι σπΑ.
ΤΗΛεφωνΟ επιΚΟινωνιΑσ: 22 863100

ΑνΑνεώνει, βελτιώνει την 
ποιοτητΑ ΚΑι ΑυξΑνει τη 
δερμΑτιΚη δεΚτιΚοτητΑ με 
ΑποτελεσμΑ νεου δερμΑτοσ.
ΈνΑ δΈρμΑ χωρίς ψΈγΑδίΑ.
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ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ…
…να φέρει βόλτα και να κάνει άνω-κάτω μια χώρα, και 
αυτό αποδεικνύεται μετά την παραίτηση του Πρίγκιπα 
Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από τα αξιώματά τους. 
Η θέση τώρα έμεινε κενή, με τη Βασίλισσα Ελισάβετ 
να τρέχει και να μη φτάνει για τη δήλωση «βόμβα» του 
αγαπημένου της εγγονού. Τι κι αν ο Πρίγκιπας Χάρι, 
όπως ήταν γνωστό, ήταν η αδυναμία της γιαγιάς του… 
Αυτό δεν τον εμπόδισε για χάρη της όμορφης γυναίκας του να γράψει στα 
παλιά του τα παπούτσια το βασίλειο και να ζητήσει την ανεξαρτησία του 
μαζί με την οικογένειά του. Φυσικά εάν δεν είχε τα εκατομμύρια, δεν νομίζω 
να ήθελε να λέγεται «κοινός θνητός». Γιατί, κακά τα ψέματα, ποτέ δεν θα 
γίνει «κοινός θνητός» αφού πάντοτε στις πλάτες του θα κουβαλά όλο το 
βασίλειο του Μπάκιγχαμ και βάλε… Το μόνο σίγουρο μέχρι στιγμής είναι 
ότι ο Πρίγκιπας Χάρι φάνηκε πως έχει τη γυναίκα και την οικογένειά του 
πάνω απ’ όλα. Άξια σύζυγος, μητέρα και πάνω απ’ όλα μια καλή ηθοποιός 
απέδειξε ότι είναι η Μέγκαν Μαρκλ, που για χάρη της ένας άντρας, και 
τι άντρας, ένας Πρίγκιπας,  κατόρθωσε να αποποιηθεί τις βασιλικές του 
υποχρεώσεις. Και μετά διερωτόμαστε όλες εμείς τι γυναίκες κυκλοφορούν 
ανάμεσά μας, που καταφέρνουν ώστε οι άντρες να μην τους χαλούν χατίρι…

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaθΕ ΕβδΟΜΑδΑ
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ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ - ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

 ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΑΚΑΝΝΑ«ΑΛΛΑΞΕ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ» ΑΪΛΑ ΦΙΣΕΡ
Η ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

CRITIC’S CHOICE AWARDSΣΑΡΩΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΧΟΑΚΙΝ ΦΙΝΙΞ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ Η ΦΥΓΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗ ΓΙ’ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΑ
25Α ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ CRITICS CHOICE AWARDS 2020, 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΡΕΣΙΤΑΛ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

CRITIC’S CHOICE AWARDS 2020

ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗ ΓΙ’ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΑΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗ ΓΙ’ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΑΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗ ΓΙ’ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΑΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗ ΓΙ’ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΑΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗ ΓΙ’ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΑΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗ ΓΙ’ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΑ

TO MΠΛΕ ΧΑΛΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Η Zendaya με Tom Ford. Η Τζένιφερ Λόπεζ με Georges Hobeika. Η Νικόλ Κίντμαν με Armani Privé.



9

ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗ ΓΙ’ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΑ
25Α ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ CRITICS CHOICE AWARDS 2020, 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΡΕΣΙΤΑΛ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

TO MΠΛΕ ΧΑΛΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Στο Barker Hangar 
στη Σάντα Μόνικα 
πραγματοποιήθηκαν 

το βράδυ της Κυριακής, 
12 Ιανουαρίου, τα Critic’s 
Choice Awards, τα βραβεία 
που ψηφίζουν μέλη της Ένω-
σης Κριτικών Broadcast Film 
Critics Association, αναγνω-
ρίζοντας επιτεύγματα στην 
τηλεόραση και τον κινημα-
τογράφο. Στο μπλε χαλί της 
λαμπερής βραδιάς παρευ-
ρέθησαν πολλές επώνυμες 
κυρίες του Χόλιγουντ, οι 
οποίες για άλλη μια φορά 
έδειξαν τις στυλιστικές τους 
επιλογές, ενώ οι νικητές 
έφυγαν από την εκδήλω-
ση με τα βραβεία τους που 
θεωρούνται προάγγελος 
των Όσκαρ. Τα βραβεία 
απέσπασαν οι ταινίες «The 
Irishman» και «Marriage 
Story» και η τηλεοπτική σει-
ρά «When they see us» 
(Netflix) και οι τηλεοπτικές 
σειρές «Watchmen» και 
«Succession» (ΗΒΟ). Από 
τις τηλεοπτικές σειρές τα 
περισσότερα βραβεία απέ-
σπασε η σειρά «Fleabag», 
κερδίζοντας στις κατηγορίες 
καλύτερη κωμική Σειρά, κα-
λύτερη Ηθοποιός σε κωμική 

Η Νικόλ Κίντμαν με Armani Privé.

Η Σαρλίζ Θερόν με Celine by Hedi Slimane.

Η Αν Χάθαγουεϊ με Versace.

Η Σίρσα Ρόναν με δημιουργία  Erdem και την Γκρέτα Γκέργουιγκ. 
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σειρά με το βραβείο να 
κερδίζει η Φίμπι Γουό-
λερ Μπριτζ, ενώ το βρα-
βείο για τον καλύτερο 
Β’ ρόλο σε κωμική σει-
ρά πήρε ο Άντριου Σκοτ. 
Το «Once Upon a Time 
in Hollywood» κέρδισε 
το βραβείο καλύτερης 
ταινίας. Άλλα τρία βρα-
βεία κέρδισε η ταινία 
στις κατηγορίες, καλύ-
τερου Β’ Ανδρικού στον 
Μπραντ Πιτ, καλύτερου 
Σεναρίου στον Κουέ-
ντιν Ταραντίνο και κα-
λύτερης σκηνογραφίας 
κέρδισε η Μπάρμπαρα 
Λινγκ και η Νάνσι Χέι. 
Ο Τζέρεμι Σκοτ κέρδισε 
το βραβείο καλύτερου 
ηθοποιού σε τηλεοπτι-
κή δραματική σειρά για 
το «Succession». Στην 
κατηγορία καλύτερης 
σκηνοθεσίας βραβεύ-
θηκαν ο Σαμ Μέντες 

Η Ρενέ Ζελβέγκερ με Dior Haute 
Couture και Jimmy Choo παπούτσια.

Η Λόρα Ντερν με Emilia Wickstead.
Η Ολίβια Γουάιλντ με δημιουργία 
Valentino. 

H Φοίβη Γουόλερ – Μπριτζ με Dior 
Couture.

8. Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ με Julien 
x Gabriela. Η Μάντυ Μουρ με Εlie Saab.

H Έμιλι Χαμσάιρ με J. Mendel.

Ο Χοακίν Φίνιξ με την αδερφή του, Ρέιν.
Ο 45χρονος εμφανίστηκε με το ίδιο κοστούμι Stella 
McCartney που φόρεσε στις Χρυσές Σφαίρες. 
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σειρά με το βραβείο να 
κερδίζει η Φίμπι Γουό-
λερ Μπριτζ, ενώ το βρα-
βείο για τον καλύτερο 
Β’ ρόλο σε κωμική σει-
ρά πήρε ο Άντριου Σκοτ. 
Το «Once Upon a Time 
in Hollywood» κέρδισε 
το βραβείο καλύτερης 
ταινίας. Άλλα τρία βρα-
βεία κέρδισε η ταινία 
στις κατηγορίες, καλύ-
τερου Β’ Ανδρικού στον 
Μπραντ Πιτ, καλύτερου 
Σεναρίου στον Κουέ-
ντιν Ταραντίνο και κα-
λύτερης σκηνογραφίας 
κέρδισε η Μπάρμπαρα 
Λινγκ και η Νάνσι Χέι. 
Ο Τζέρεμι Σκοτ κέρδισε 
το βραβείο καλύτερου 
ηθοποιού σε τηλεοπτι-
κή δραματική σειρά για 
το «Succession». Στην 
κατηγορία καλύτερης 
σκηνοθεσίας βραβεύ-
θηκαν ο Σαμ Μέντες 

για το «1917» και ο 
Μπονγκ Τζουν-Χο για 
το «Parasite», στην κατη-
γορία Α’ Ανδρικού Ρό-
λου βραβεύθηκε ο Χο-
ακίν Φίνιξ για την ταινία 
«Joker» και στην κατηγο-
ρία Α’ Γυναικείου Ρόλου 
η Ρενέ Ζελβέγκερ για 
την ταινία «Judy». Κατά 
την παραλαβή του βρα-
βείου του ο Χοακίν Φί-
νιξ ευχαρίστησε τη μη-
τέρα του λέγοντας ότι 
υπήρξε πάντοτε η μεγα-
λύτερη έμπνευσή του. 
«Ακόμη και όταν η αυ-
τολύπηση με έστειλε σε 
λάθος δρόμο, δεν με 
εγκατέλειψες… Εκτιμώ 
την υποστήριξή σου», 
είπε ανάμεσα σε άλλα 
ο ηθοποιός, στέλνο-
ντας ένα δυνατό μήνυ-
μα. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

H Έμιλι Χαμσάιρ με J. Mendel.

Ο Χοακίν Φίνιξ με την αδερφή του, Ρέιν.
Ο 45χρονος εμφανίστηκε με το ίδιο κοστούμι Stella 
McCartney που φόρεσε στις Χρυσές Σφαίρες. H Φλώρενς Pugh με Prada.

H Mάργκαρετ Kουάλεϊ με Min 
Min. 

Η Σίνθια Ερίβο με Fendi.
H Kριστίνα Άμπλιγκεϊτ με Christian 
Siriano. Η Μόλι Σιμς με Τeresa Helbig.
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ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ - ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑ
ΠΟΥ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΦΥΓΗ 

ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΝΕΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ, ΣΥΖΗΤΗΣEΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ 

ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΧΑΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΧΩΡΙΣ, ΩΣΤΟΣΟ, Ν’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ 

ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Κάστρο του 
Ουίνδσορ τον Μάιο του 2018.
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑ
ΠΟΥ ΕΠΙΣΦΑΓΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΦΥΓΗ 

ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΝΕΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ, ΣΥΖΗΤΗΣEΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ 

ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΧΑΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΧΩΡΙΣ, ΩΣΤΟΣΟ, Ν’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ 

ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Το πριγκιπικό «παραμύθι» για τον 
Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν 
Μαρκλ έληξε τη Δευτέρα, 13 Ια-

νουαρίου, μετά την απόφαση της Βα-
σίλισσας Ελισάβετ να δώσει την άδεια 
στο ζευγάρι να αποποιηθεί τα βασιλι-
κά του δικαιώματα σεβόμενη και στη-
ρίζοντας, παράλληλα, όπως δήλω-
σε στην επίσημη ανακοίνωσή της, την 
απόφασή τους. «Σήμερα η οικογένειά 
μου είχε πολύ εποικοδομητικές συζη-
τήσεις για το μέλλον του εγγονού μου 
και της οικογένειάς του. Η οικογένειά 
μου και εγώ στηρίζουμε απόλυτα την 
επιθυμία του Χάρι και της Μέγκαν να 
ξεκινήσουν μια καινούρια ζωή ως νέα 
οικογένεια», αναφέρει, μεταξύ άλλων, 
η Βασίλισσα. «Παρότι θα προτιμού-
σαμε να παραμείνουν πλήρως ενεργά 
μέλη της βασιλικής οικογένειας, σε-
βόμαστε και κατανοούμε την επιθυμία 
τους να ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη 
ζωή ως οικογένεια, ενώ παραμένουν 
πολύτιμο κομμάτι της οικογένειάς μου. 
Ο Χάρι και η Μέγκαν έκαναν σαφές 
ότι δεν θέλουν να βασίζονται στα 
κρατικά έσοδα στη νέα τους ζωή», 
συνεχίζει η ανακοίνωση. Το ζευγάρι 
κατέστησε σαφές ότι δεν θέλουν να 
εξαρτώνται από τους δημόσιους πό-
ρους στις νέες τους ζωές και συμφω-
νήθηκε όπως υπάρξει μια μεταβατική 
περίοδος, κατά την οποία το ζευγάρι 
θα περνά χρόνο στον Καναδά και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η είδηση που έφερε τα πάνω-
κάτω
Ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν δημοσιο-
ποιήσει την απόφασή τους να «εγκα-
ταλείψουν» τα βασιλικά τους δικαιώ-
ματα από την Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 
μέσω της επίσημης σελίδας τους στο 
instagram και η είδηση αναστάτωσε το 
Παλάτι. Οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους 
ανέφεραν ότι σκοπεύουν να αποχωρή-
σουν από μέλη της Βασιλικής Οικογέ-
νειας και «να εργαστούμε για να είμα-
στε οικονομικά ανεξάρτητοι, ενώ συνε-
χίζουμε να υποστηρίζουμε πλήρως την 
Αυτού Μεγαλειότητα τη Βασίλισσα». 
Η απόφαση του ζευγαριού τους έφερε 
στο επίκεντρο των διεθνών μέσων ενη-
μέρωσης, ενώ αναλυτές που ασχολού-
νται με το Παλάτι αφήνουν ακόμη και 
σήμερα ανοικτό το ενδεχόμενο να τους 
αφαιρεθούν οι τίτλοι. Σύμφωνα με τους 
αναλυτές, η Βασίλισσα Ελισάβετ απο-
φεύγει κάθε αναφορά στον τίτλο «Δού-
κας και Δούκισσα του Σάσεξ», γεγονός 
που ερμηνεύεται ότι αυτό θα συμβεί 
το επόμενο διάστημα. Παρόλα αυτά, Ο έρωτάς τους επισφραγίστηκε με τον ερχομό του 

μικρού Άρτσι Χάρισον Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, 
ο οποίος γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 2019.

Μια ημέρα μετά την έκτακτη οικογενειακή σύσκεψη η Δούκισσα του Σάσεξ πραγμα-
τοποίησε την πρώτη της εμφάνιση. Η Μέγκαν άφησε την Τρίτη, 14 Ιανουαρίου, το πο-
λυτελές σπίτι αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ όπου μένει αυτήν την εποχή στο Βανκού-
βερ, προκειμένου να επισκεφθεί ένα καταφύγιο για γυναίκες, στην πιο φτωχή γειτο-
νιά του Καναδά. Εκεί πραγματοποίησε μια επίσκεψη-έκπληξη στο κέντρο φροντίδας 
γυναικών «Downtown Eastside Women's Center», προκειμένου να «προσφέρει στή-
ριξη» και να «απογειώσει την ψυχολογία των εργαζομένων». Η ίδια ήταν χαμογε-
λαστή και χαλαρή, ενώ τίποτε δεν έδειχνε την ένταση των προηγούμενων ημερών. Το 
προσωπικό του κέντρου ανέβασε στο facebook μια φωτογραφία όπου απεικονίζεται 
η Μέγκαν Μαρκλ στο κέντρο μιας ομάδας γυναικών, με τον τίτλο «Κοιτάξτε με ποια 
ήπιαμε σήμερα τσάι! Η Δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, μας επισκέφθηκε σή-
μερα προκειμένου να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τις γυναίκες στην κοινότητά 
μας». Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο κέντρο παρέχει συμβουλευτική, ζεστά γεύμα-
τα και βασικά αγαθά σε γυναίκες και παιδιά που έχουν ανάγκη.

Η πρώτΗ εμφάνισΗ
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η «μεταβατική περίοδος» ενδεχομένως να καθυ-
στερήσει λόγω του ότι η πληγή που προκάλεσε το 
ζευγάρι στη Μοναρχία θα αργήσει να επουλωθεί. 

Η φυγή της Μέγκαν
Μέσα σε όλον αυτόν τον κυκεώνα των ανακοι-
νώσεων, και πριν η Βασίλισσα Ελισάβετ συγκαλέ-
σει οικογενειακό συμβούλιο, η Μέγκαν Μαρκλ 
είχε φύγει από τη Βρετανία και επέστρεψε στην 
έπαυλη που φιλοξενούσε το ζευγάρι στον Κα-
ναδά κατά την περίοδο των γιορτών. Στην έπαυ-
λη στο Βανκούβερ βρίσκεται και ο 8 μηνών γιος 
του ζευγαριού, Άρτσι και τα δύο σκυλιά τους. 
Ο Πρίγκιπας Χάρι, όπως λέγεται, θα επιστρέψει 
στον Καναδά για τη μόνιμη εγκατάστασή του στη 
χώρα. Να σημειωθεί ότι η ίδια δεν συμμετείχε 
τελικά μέσω τηλεφώνου στο βασιλικό οικογενει-
ακό συμβούλιο, καθώς είχε κριθεί πως δεν ήταν 
απαραίτητο.

Οι απειλές
Μέσα σε όλα αυτά το ζευγάρι είχε απειλήσει μά-
λιστα το Παλάτι ότι θα παραθέσει μια κοινή συ-
νέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ, με την οποία η 
Μέγκαν διατηρεί στενή σχέση, εφόσον δεν θα 
πάρουν αυτά που απαιτούν. Σύμφωνα με το στε-
νό οικογενειακό περιβάλλον του ζευγαριού, φη-

μολογείτο ότι προτίθενται να αποκαλύψουν στη 
συνέντευξή τους κρυμμένα μυστικά του Παλα-
τιού εάν δεν γίνει αυτό που θέλουν. Μια ακραία 
κίνηση, φυσικά, που δεν αποκλείεται να συμβεί. 
Από την πλευρά του ο παππούς του Πρίγκιπα 
Χάρι, Δούκας Φίλιππος, ήταν αρκετά αναστατω-
μένος με την απόφαση του εγγονού του. «Το να 
πούμε ότι ο Δούκας είναι απογοητευμένος είναι 
λίγο. Είναι βαθύτατα πληγωμένος. Δεν μπορούσε 
να πιστέψει τι συνέβη. Πήρε εξαρχής το μέρος 
της Βασίλισσας και κατηγόρησε τον Χάρι και τη 
Μέγκαν για έλλειψη σεβασμού. Το πρωταρχικό 
του ενδιαφέρον είναι πώς αυτό το γεγονός επη-
ρεάζει τη Βασίλισσα. Ο περισσότερος θυμός 
του Φίλιππου προέρχεται από το ότι βλέπει τη Βα-
σίλισσα στενοχωρημένη. Τι στο καλό κάνουν;». 
Από την πλευρά του, πάντως, ο Πρωθυπουργός 
της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον αρνήθηκε να 
σχολιάσει την υπόθεση, λέγοντας ότι ο θεσμός 
της Βασιλείας είναι «ένα μεγάλο ατού για τη Βρε-
τανία». Συνέχισε εκφράζοντας την πίστη του στο 
Παλάτι όσον αφορά την καλύτερη και ορθολογι-
κότερη διευθέτηση της υπόθεσης.

Αντιδράσεις από τον Καναδά
Ο Πρωθυπουργός του Καναδά -της χώρας όπου 
επιθυμούν να ζουν το μεγαλύτερο μέρος του 

χρόνου οι Χάρι και Μέγκαν- ζητά εκ των προτέ-
ρων να γνωρίζει πώς θα πληρωθεί το κόστος της 
φύλαξής τους. «Οι περισσότεροι Καναδοί υπο-
στηρίζουν την ιδέα ο Δούκας και η Δούκισσα του 
Σάσεξ να έρθουν και να ζήσουν στον Καναδά, 
αλλά πρώτα πρέπει να γίνουν πολλές συζητή-
σεις πώς μπορεί να γίνει αυτό και ποιο θα είναι 
το κόστος γι’ αυτήν τη μετεγκατάσταση», δήλω-
σε, μεταξύ άλλων, ο Τζάστιν Τριντό. «Το ζήτημα 
της ασφάλειας του πριγκιπικού ζεύγους στοιχίζει 
στον Βρετανό φορολογούμενο πάνω από ένα 
εκατομμύριο στερλίνες τον χρόνο, ενώ το κό-
στος θα διπλασιάζεται τους μήνες που θα ζουν 
στον Καναδά. Από τη στιγμή που οι Χάρι και Μέ-
γκαν παραιτούνται των καθηκόντων τους, η προ-
σωπική τους ασφάλεια δεν μπορεί να επιβαρύ-
νει τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι πλέον δικό 
τους πρόβλημα», ανέφερε.

Δικαιούνται επιδότηση
Αξίζει να αναφερθεί ότι το ζευγάρι ως μέλη της 
βασιλικής οικογένειας δικαιούνται 24/7 προ-
στασία επιδοτούμενη από τους Καναδούς φο-
ρολογούμενους είτε βρίσκονται στο σπίτι τους 
είτε στο εξωτερικό, ακόμα κι αν κάνουν διακο-
πές. Παρά την απόσταση, το ζευγάρι πιστεύει ότι 
αυτή η κατάσταση πρέπει να συνεχιστεί, ακόμα κι 

Τα δύο αδέλφια με τις συζύγους τους σε ευτυχισμένες στιγμές.



17

αν τα συνολικά τους έξοδα αγγίζουν το 1 εκατ. 
λίρες – ποσό που θα μπορούσε να πολλαπλασι-
αστεί αν οι διακανονισμοί με τη Βασίλισσα Ελι-
σάβετ δεν πάνε καλά. Εκπρόσωπος της Καναδι-
κής Ομοσπονδίας Φορολογουμένων δήλωσε 
ότι «Θεώρησα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι 
χρησιμοποίησαν τον όρο "οικονομική ανεξαρ-
τησία". Μένουν οι λεπτομέρειες να εξετασθούν. 
Πάντα θα υπάρχει ένα κόστος και ο κόσμος αξί-
ζει λίγη σύνεση. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό να 
περιμένουν από εμάς να πληρώσουμε τα πάντα, 
όπως κάνουμε σε μία βασιλική επίσκεψη».

Το οικονομικό μέρος της φυγής
Σύμφωνα με τους αναλυτές που σχολίασαν την 
επίσημη ανακοίνωση, στο σημείο που αναφέρει 
πως το ζευγάρι θέλουν να μην εξαρτώνται από 
δημόσιους πόρους στη νέα τους ζωή, δεν ξεκα-
θαρίζεται εάν σε αυτό θα περιλαμβάνεται και η 
οικονομική ενίσχυση των δύο εκατομμύριων λι-
ρών που τους έδινε ο Πρίγκιπας Κάρολος αλλά 
ούτε και η προσωπική τους ασφάλεια. Μετά την 
απόφασή τους να παραιτηθούν ο Πρίγκιπας 
Χάρι εκτός από το ποσό που του δίνει ο Πρίγκι-
πας Κάρολος θα χάσει και 3,15 εκατομμύρια 
λίρες που λαμβάνει μαζί με τον αδελφό του Πρί-
γκιπα Ουίλιαμ για «ανεπίσημες δαπάνες». Να 
σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του ποσού 
λαμβάνει ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ. Απ’ ό,τι φαίνεται 
το ζευγάρι θα χάσει περίπου οκτώ εκατομμύρια 
λίρες. Μέσω του γιου του Άρτσι, η οικογένεια 
δικαιούται επίσης και το υπέρογκο ποσό των 70 
εκατομμυρίων λιρών που η Βασίλισσα έχει εξα-
σφαλίσει για τα δισέγγονά της.

Η προσωπική περιουσία 
του ζευγαριού
Παρόλα αυτά ο Πρίγκιπας Χάρι φαίνεται να 
αγνοεί όλα αυτά τα χρήματα και θέλει να απο-
ποιηθεί τα πριγκιπικά του δικαιώματα και να ζή-
σει οικονομικά ανεξάρτητος. Πάντως, το 2019, 
ο Χάρι και ο αδελφός του έλαβαν 4,9 εκατ. 
βρετανικές λίρες, από τα οποία περίπου τα μισά 
πήγαν στο ταμείο του ζεύγους Χάρι και Μέγκαν. 
Μάλιστα, ο Πρίγκιπας Χάρι κληρονόμησε επί-
σης περισσότερα από 20.000.000 βρετανικές 
λίρες από τη μητέρα του, Πριγκίπισσα Νταϊάνα 
και περίπου εφτά εκατομμύρια βρετανικές λίρες 
από την προ-γιαγιά του. Από την πλευρά της η 
Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται ότι έχει στην κατοχή 
της ως προσωπική περιουσία ένα αρκετά μεγά-
λο ποσό, που ανέρχεται περίπου στα τέσσερα 
εκατομμύρια βρετανικές λίρες και προέρχεται 
κυρίως από την αμοιβή της με 37.000 βρετα-
νικές λίρες που ελάμβανε για κάθε επεισόδιο 
στην επιτυχημένη αμερικανική σειρά Suits.

Λαμπερό το επαγγελματικό 
τους μέλλον
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Μέγκαν συμ-
φώνησε να δανείζει τη φωνή της σε παραγωγές 
της Disney με αντάλλαγμα η εταιρεία να κάνει 
δωρεά σε μια φιλανθρωπική οργάνωση που ερ-

Το φωτογραφικό στιγμιότυπο είναι αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση του ζευγαριού που 
εκδόθηκε το πρωϊνό της 27ης Νοεμβρίου 2017 και διευκρίνιζε ότι ο Χάρι ενημέρωσε τη Βασίλισσα 
Ελισάβετ και τον στενό οικογενειακό του κύκλο για την ημερομηνία του γάμου του. 
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γάζεται για την προστασία των ελεφάντων. Η 
Μέγκαν, πριν παντρευτεί τον Χάρι, είχε ένα ει-
σόδημα της τάξης των 61.000 λίρων τον χρό-
νο από το blog της «The Tig», το οποίο αναγκά-
στηκε να κλείσει και μπορεί πλέον να ανοίξει 
ξανά. Η πρώην ηθοποιός, η οποία απ’ ό,τι φά-
νηκε δεν έβγαλε από μέσα της το πάθος για 
την υποκριτική, ευελπιστεί ότι μετά τη φυγή της 
από το παλάτι θα συνεχίσει την καριέρα της, 
χωρίς να δεσμεύεται πλέον από το πρωτόκολ-
λο. Από την πλευρά του ο Πρίγκιπας Χάρι έχει 
δημιουργήσει τα Invictus Games, μιαν αθλητική 
διοργάνωση με συμμετοχή βετεράνων στρα-
τιωτών με κινητικά προβλήματα ή αναπηρίες 
λόγω τραυματισμών καθώς και τις φιλανθρωπι-
κές οργανώσεις HALO Trust, Walking With The 
Wounded και London Marathon Charitable 
Trust. Επίσης, το ζευγάρι έχει δημιουργήσει το 
φιλανθρωπικό ίδρυμα Sussex Royal. Όπως 
αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, 
έχουν ήδη καταθέσει εμπορικό σήμα και μπο-
ρούν να πωλούν προϊόντα όπως μπλουζάκια, 
στυλό και άλλα αντικείμενα από το brand των 
«Sussex Royals». Οικονομικοί αναλυτές εκτι-

μούν ότι με αυτόν τον τρόπο ο Χάρι και η Μέ-
γκαν μπορούν να βγάλουν εκατοντάδες 

εκατομμύρια λίρες. Επίσης, όπως φη-
μολογείται το ζευγάρι μπορεί να ακο-
λουθήσει το παράδειγμα του πρώ-
ην προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ, 
Ομπάμα, οι οποίοι μετά τη λήξη 
της θητείας του Μπαράκ Ομπάμα 
πραγματοποιούν ομιλίες και γρά-
φουν βιβλία. 

Δυσαρεστημένοι οι Βρετανοί 
Πάντως ο βρετανικός Τύπος συνεχώς 

ασχολείται με το θέμα Χάρι και Μέγκαν, 
ενώ ο λαός είναι δυσαρεστημένος με την από-
φαση του ζευγαριού. Μάλιστα, πριν βγει η 
ανακοίνωση της Βασίλισσας ήταν αρκετοί οι 
πολίτες που ήταν θυμωμένοι μαζί με το ζευγά-
ρι για τον τρόπο που χειρίστηκαν το θέμα να 
εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους δικαιώμα-
τα δείχνοντας με τον τρόπο αυτό την ασέβειά 
τους προς το πρόσωπο της Βασίλισσας Ελι-
σάβετ.

Οι φίλοι του ζευγαριού
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού 
Τύπου οι φίλοι, γνωστοί και συγγενείς της Μέ-
γκαν ανέμεναν την απόφαση του ζευγαριού 
χωρίς να δείχνουν να εκπλήσσονται με την 
τροπή που πήραν τα πράγματα. Η Μέγκαν, 
όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ένιωθε 
εγκλωβισμένη από τους βασιλικούς κανόνες 
γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει σε κανέναν και 
ήταν αποκομμένη από τα social media. Όλα 
ήταν απλώς θέμα χρόνου και η ίδια θα κινηθεί 
στα πλαίσια της ζωής που θέλει να κάνει πλέ-
ον. Μάλιστα, όπως λέγεται, η φυγή του ζευ-
γαριού από τα βασιλικά τους καθήκοντα είχε 
προγραμματιστεί εδώ και μήνες.

Ο Πρίγκιπας Χάρι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
της Μέγκαν δεν έφυγε λεπτό από το πλευρό της.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Χάρι και η Μέγκαν 
μπορούν να βγάλουν εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες μετά 
την αποχώρησή τους από το παλάτι.

Η Μέγκαν στην αρχή 
της σχέσης της με τον 

Πρίγκιπα Χάρι.
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ… ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΑΔΟΞΑ

Ο έρωτας του ζευγαριού ξεκίνησε τον 
Ιούλιο του 2016. Οι πρώτες περιγρα-
φές για την προσωπική ζωή της Μέ-

γκαν δεν ήταν και οι καλύτερες. Τα βρετανικά 
Μέσα την παρουσίαζαν ως τη νέα σύντροφο 
του Χάρι, η οποία ήταν ζωντοχήρα, ενώ άφηναν 
υπόνοιες για τη άστατη ζωή της. Τότε ο Πρίγκι-
πας Χάρι εξέδωσε ανακοίνωση τον Νοέμβριο 
του 2016 επισημοποιώντας τη σχέση του αλλά 
και υπερασπίζοντας τη Μέγκαν για την κακομε-
ταχείριση που δεχόταν από τα βρετανικά Μέσα. 
Τον Σεπτέμβριο του 2017 η Μέγκαν έδωσε μιαν 
αποκαλυπτική συνέντευξη σε γνωστό περιοδικό 
μιλώντας για τον έρωτά της για τον Πρίγκιπα. «Εί-
μαστε δύο άνθρωποι πραγματικά ερωτευμένοι 
και ευτυχισμένοι», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων. 
Δύο μήνες αργότερα το ζευγάρι ανακοίνωσε τον 
αρραβώνα του, ενώ ο γάμος τους έγινε στο Κά-
στρο του Ουίνδσορ τον Μάιο του 2018, προκα-
λώντας τεράστιο ενδιαφέρον σε όλον τον κόσμο 
αφού η τηλεθέαση ξεπέρασε τα δύο δισεκατομ-
μύρια άτομα. Οι βρετανικές εφημερίδες πολύ 
συχνά επέκριναν το ζευγάρι για τις κινήσεις του, 
ενώ ο Πρίγκιπας Χάρι είχε κινηθεί νομικά εναντί-
ον δύο βρετανικών ταμπλόιντ. Από την πλευρά 
της η Μέγκαν είχε δηλώσει ότι ήταν θύμα μιας 
ανελέητης φημολογίας εναντίον της. Ο έρωτάς 
τους επισφραγίστηκε με τον ερχομό του μικρού 
Άρτσι Χάρισον Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο 
οποίος γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 2019. Το 

νεογέννητο παρουσιάστηκε στους θαυμαστές 
τους μετά από δύο ημέρες, πυροδοτώντας και 
πάλι τα βρετανικά Μέσα. Λίγους μήνες μετά το 
ζευγάρι σε ανακοίνωσή τους δήλωσαν ότι απο-
χωρούν από το Βασιλικό Ίδρυμα, το οποίο είχε 
συσταθεί από τον Πρίγκιπα Χάρι και τον αδελφό 
του, για να ιδρύσουν δικό τους. Κατά τη διάρκεια 
επίσημης περιοδεία τους στην Αφρική ο Πρίγκι-
πας Χάρι μίλησε ανοικτά για τη σχέση του με τον 
αδελφό του, λέγοντας ότι είναι αναπόφευκτο να 
συμβαίνουν κάποιες τριβές μεταξύ τους, αλλά 
είναι αδέλφια. «Βαδίζουμε σε διαφορετικά μονο-
πάτια αυτόν τον καιρό, αλλά θα είμαι πάντα στο 
πλευρό του εάν με χρειαστεί και ξέρω ότι ισχύ-
ει το ίδιο και για εκείνον», είχε δηλώσει, μεταξύ 
άλλων, ο Πρίγκιπας Χάρι. Από την πλευρά της 
η Μέγκαν στο ίδιο ντοκιμαντέρ είχε δηλώσει με 
παράπονο ότι τα βρετανικά Μέσα την κακομε-
ταχειρίζονται, λέγοντας ότι «ελάχιστοι άνθρωποι 
με έχουν ρωτήσει εάν είμαι καλά». Η φημολογία 
ότι ενδεχομένως το ζευγάρι θα εγκαταλείψει το 
Παλάτι ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν 
ανακοινώθηκε ότι το ζευγάρι μαζί με τον μικρό 
τους γιο δεν θα περνούσαν τα Χριστούγεννα με 
την υπόλοιπη βρετανική οικογένεια αλλά στον 
Καναδά μαζί με τη μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια 
Ράγκλαντ.  ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ, epa

 

Ο Πρίγκιπας Χάρι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
της Μέγκαν δεν έφυγε λεπτό από το πλευρό της.
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Μετά τα δημοσιεύματα που ήθελαν το 
Megxit να αποτελεί απόρροια της 
στάσης του Πρίγκιπα Ουίλιαμ απέ-

ναντι σε πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ, οι 
δύο πρίγκιπες εξέδωσαν την πρώτη τους κοινή 
ανακοίνωση για να βάλουν τέλος στις φήμες. Τα 
δύο αδέρφια χαρακτηρίζουν «προσβλητικές» 
και «δυνητικά επιβλαβείς» τις φήμες περί bullying 
του Πρίγκιπα Ουίλιαμ στον Πρίγκιπα Χάρι και 
τη Μέγκαν Μαρκλ. «Παρά τις σαφείς αρνήσεις 
μας, μια ψευδής ιστορία δημοσιεύτηκε σε βρε-
τανική εφημερίδα για τη σχέση ανάμεσα στον 

Δούκα του Σάσεξ και τον Δούκα του Κέιμπριτζ. 
Για αδέρφια που νοιάζονται τόσο βαθιά για θέ-
ματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία, 
η χρήση τέτοιας γλώσσας με αυτόν τον τρόπο 
είναι προσβλητική και δυνητικά επιβλαβής», το-
νίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το παλάτι 
του Μπάκιγχαμ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, γί-
νεται αναφορά πως Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν 
Μαρκλ επέλεξαν να απομακρυνθούν από τη 
βασιλική οικογένεια λόγω bullying από τον Πρί-
γκιπα Ουίλιαμ. Τα δημοσιεύματα επικαλούνται 
ότι πηγή που βρίσκεται κοντά στο ζευγάρι δήλω-

σε ότι ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν καλωσόρισε τη 
Μέγκαν Μαρκλ όταν αποκαλύφθηκε η σχέση 
της με τον πρίγκιπα Χάρι. Η ανακοίνωση έρχεται 
ενώ τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα επι-
διώξουν να βρεθεί λύση μετά την απόφαση του 
Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να απο-
συρθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα ώστε 
να μοιράσουν τον χρόνο τους μεταξύ Ηνωμένου 
Βασιλείου και Βόρειας Αμερικής.    ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ, epa

 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ - ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ

ΒΑΖΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΦΗΜΕΣ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ, 

ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
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ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 7ΟΣ

ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΕ ΤΗΝ ΛΑΘΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟΠΟΙΕΤΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΙΑΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΘΝΗΤΗΣ. ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ o 7ΟΣ,
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΕ ΜΙΑ «ΛΑΘΟΣ» ΓΥΝΑΙΚΑ

Ο Εδουάρδος ήταν σφόδρα  ερωτευμέ-
νος με τη Γουάλις, ενώ πολύ συχνά της 
έκανε πανάκριβα δώρα.

Το 1952 το ζευγάρι έχτισε μια βίλα στο Δάσος της Βουλώνης, στο Παρίσι, 
η οποία από τότε αποκαλείται Βίλα Ουίνδσορ.
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Μπορεί ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέ-
γκαν Μαρκλ να θέλουν να παραι-
τηθούν από τα επίσημα καθήκοντά 

τους, αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που η 
βασιλική οικογένεια αντιμετωπίζει τέτοιου εί-
δους «προβλήματα». Την αρχή την έκανε ο Βα-
σιλιάς της Αγγλίας Εδουάρδος ο 7ος, που ερω-
τεύτηκε την αγαπημένη του Γουάλις Σίμπσον, η 
οποία μάλιστα ήταν και Αμερικανίδα. Ο Βασι-
λιάς Εδουάρδος, θείος της Βασίλισσας Ελι-
σάβετ και αδελφός του πατέρα της, Βασιλιά 
Γεωργίου, εγκατέλειψε τον βασιλικό θρόνο για 
τα μάτια της αγαπημένης του Γουάλις Σίμπσον, 
προκαλώντας στην τότε συντηρητική αγγλική 
κοινωνία τη μεγαλύτερη κρίση που αντιμετώπι-
σε το παλάτι τον 20όν αιώνα. Η αγαπημένη του 
Βασιλιά Εδουάρδου ήταν παντρεμένη για δεύ-
τερη φορά και είχε πάρει ήδη ένα διαζύγιο. 
Αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στον τότε Βασιλιά 
να εγκαταλείψει τον βρετανικό θρόνο τον Δε-
κέμβριο του 1936. Το ζευγάρι έζησε τον έρω-
τά του και έμεινε προφανώς στην ιστορία έως 
ένα απόλυτο love story του 20ού αιώνα. Παρό-
λο που ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο για την 

εποχή, εντούτοις ο ίδιος απαρνήθηκε τον θρό-
νο του για να ζήσει τον έρωτά του ως ένας κοι-
νός θνητός. Ο ίδιος πάντως είχε τη φήμη του 
playboy, αφού σε όλη του τη ζωή προτιμούσε 
τις παντρεμένες και μεγαλύτερες γυναίκες και 
γι’ αυτό σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Όταν 
ανέβηκε στον θρόνο απαίτησε να παντρευτεί 
την κοσμική Γουάλις Σίμπσον, ο βίος της οποί-
ας ήταν επίσης άστατος. Οι αντιδράσεις για 
τον επερχόμενο γάμο του ήταν πάρα πολλές, 
ενώ ο τότε Πρωθυπουργός και υπουργοί της 
Μεγάλης Βρετανίας αρνήθηκαν να δεχθούν 
την απαίτησή του να παντρευτεί τη Γουάλις Σί-
μπσον. Ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας Στάνλεϊ 
Μπάλντουιν απείλησε να παραιτηθεί αν γινόταν 
αυτός ο γάμος και δήλωσε ότι θα προκηρύξει 
πρόωρες εκλογές. Ο Εδουάρδος προτίμησε 
να παραιτηθεί από τον θρόνο και ο μικρότερος 
αδελφός του, Άλμπερτ, εστέφθη βασιλιάς στη 
θέση του. Ως πρίγκιπας συμμετείχε στον Α’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. Ο Εδουάρδος υπήρξε Βασι-
λιάς για 326 ημέρες και για ένα μόνο χρόνο, 
από τον Ιανουάριο του 1936 ώς τον Δεκέμ-
βριο του 1936. Μετά την παραίτησή του έλα-

βε τον τίτλο του Δούκα του Ουίνδσορ και πα-
ντρεύτηκε τη Γουάλις Σίμπσον, στη Γαλλία, τον 
Ιούνιο του 1937. Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
ο Εδουάρδος κατηγορήθηκε για φιλοναζισμό, 
ενώ μετά τον πόλεμο δεν έλαβε καμία τιμή και 
πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του στη Γαλλία.

Ο μεγάλος έρωτας
Η αγαπημένη του Βασιλιά Εδουάρδου του 7ου δεν 
ήταν μια απλή θνητή. Η ίδια καταγόταν από οικο-
γένεια ευγενών και πλουσίων της νότιας Αμερικής. 
Ο θείος της διέθετε το ποσόν των τριών εκατομ-
μυρίων δολαρίων, ποσό αμύθητο για εκείνη την 
εποχή. Μετά τον θάνατο των γονιών της ο θείος 
της ανέλαβε την ανατροφή της Γουάλις, ενώ όταν 
ήταν μικρή ήταν εσώκλειστη σε διάσημο σχολείο, 
όπου τα κορίτσια διάβαζαν μόνο τη Βίβλο, με ελά-
χιστες εξόδους. Αφότου τελείωσε το σχολείο η 
ίδια αναζήτησε σύζυγο και πολύ σύντομα έπεσε 
στην αγκαλιά ενός αξιωματικού του ναυτικού, αλ-
κοολικού και πράκτορα των ΗΠΑ. Μαζί του είχε 
μετακομίσει στην Κίνα και εκεί έμαθε τις τεχνικές 
του ερωτικού μασάζ σε οίκους ανοχής. Σύμφω-
να με κάποιες βιογραφίες της, χάρη σε αυτές τις 

Πολλά κοινά στοιχεία έχουν τα δύο ζευγάρια: ο Βασιλιάς Εδουάρδος και ο Πρίγκιπας Χάρι επέλεξαν να παντρευτούν δύο θνητές γυναίκες 
που τους έθεσαν σε παραίτηση από τα βασιλικά τους αξιώματα. 

Μετά από πολλές αντιδράσεις το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 1937.
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τεχνικές μπόρεσε να εγκλωβίσει τον 
πρίγκιπα Εδουάρδο σε σχέση. Αρ-
γότερα είχε ερωτικό δεσμό με τον 
κόμη Γκαλεάτσι Τσιάνο, μετέπειτα 
γαμπρό του Μουσολίνι και αφού 
έμεινε έγκυος αναγκάστηκε να κά-
νει έκτρωση, με αποτέλεσμα να μην 
μπορέσει ποτέ να κάνει παιδιά. Το 
1927 χώρισε και πάλι τον σύζυγό 
της και επέστρεψε. Την ίδια εποχή 
ξαναπαντρεύεται έναν επιχειρημα-
τία και παράλληλα γνωρίζει τον 
Πρίγκιπα Εδουάρδο, οπότε ξεκινά 
η ερωτική τους σχέση, και μετά τον 
γάμο τους ζουν σε έναν πύργο στο 
Château de Candé στο Παρίσι, τον 
οποίο τους είχε παραχωρήσει ένας 

Γαλλο-αμερικανός επιχειρηματίας, 
φιλογερμανός. Η φημολογία όμως 
δεν σταμάτησε και, όπως διαδίδε-
ται, η Αμερικανίδα εξακολουθούσε 
να έχει εραστές κατά τη διάρκεια 
του γάμου της. 

Έξαλλη ζωή
Το ζευγάρι έγινε διάσημο για τον 
τρόπο ζωής τους αλλά και για την 
έξαλλη και προκλητική συμπεριφο-
ρά τους και την οργιώδη χλιδή. Το 
1952 έχτισαν μια βίλα στο Δάσος 
της Βουλώνης, στο Παρίσι, η οποία 
έκτοτε αποκαλείται Βίλα Ουίνδσορ. 
Ο πρώην Βασιλιάς πέθανε εκεί το 
1972 από καρκίνο. Μετά τον θά-

νατό του, η Γουάλις έκανε πιο κλει-
στή ζωή και πέθανε το 1986. Δώρι-
σε το μεγαλύτερο μέρος της περι-
ουσίας της στο Ινστιτούτο Παστέρ 
της Γαλλίας. Η κηδεία της έγινε στο 
Λονδίνο, με τις τιμές που άρμοζαν 
στον τίτλο της. 

Η βασιλεία του Εδουάρδου του 
7ου 
Ο Βασιλιάς Εδουάρδος ο 7ος είχε 
βασιλέψει για 326 μέρες, γεγονός 
που τον καθιστά έναν από τους πιο 
βραχύβιους μονάρχες -ιδιαίτερα 
εν καιρώ ειρήνης- της Βρετανίας. 
Μετά την παραίτησή του ο Εδουάρ-
δος διατήρησε τον τίτλο του Δούκα 

του Ουίνδσορ, ενώ η Γουάλις κα-
τείχε τον τίτλο της Δούκισσας του 
Ουίνδσορ. 

Ήταν αντιπαθείς
Παρόλο που και οι δύο ήταν αρκε-
τά αντιπαθείς στον βρετανικό λαό, 
εντούτοις με τη ρομαντική ιστορία 
αγάπης τους κατόρθωσαν να μεί-
νουν στην ιστορία ως ένα αγαπημέ-
νο ζευγάρι, κάτι που πρόκειται εν-
δεχομένως -παρόλο που δεν είναι 
αντιπαθείς- να γίνουν ο Πρίγκιπας 
Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ. ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

 

Τα κοινά χαρακτηριστικά της Μέγκαν και της Γουάλις ήταν ότι είναι Αμερικανίδες και γνώρισαν τους συζύγους τους όταν ήταν και οι δύο 
34 χρονών. Και οι δύο ήταν ξανά παντρεμένες, ενώ, όπως λέγεται, η Γουάλις Σίμπσον είχε αδυναμία στους Γάλλους μόδιστρους και η Μέ-
γκαν τους θαυμάζει. Μάλιστα, το αυτοκίνητο που συνόδευσε τη Μέγκαν στην εκκλησία ήταν το ίδιο που μετέφερε τη Γουάλις στην κηδεία 
του συζύγου της. 
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«ΑΛΛΑΞΕ Η ΖΩΗ ΜΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ»

Η ΚΥΠΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ 
ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΟΚ!, ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΛΛΑΞΕ Η ΖΩΗ 
ΤΗΣ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΑΚΑΝΝΑ

Χαμογελαστή και 
άκρως ευδιάθετη μάς 
περιμένει στον χώρο 

της φωτογράφησης. Η Αλεξία 
Καρακάννα, που κρατάει χα-
μηλούς τόνους πάντα με την 
προσωπική της ζωή, δεν κρύ-
βει πλέον πως ο γάμος της 
τελείωσε άδοξα και έχει γυρί-
σει νέα σελίδα στη ζωή της. Το 

2019, πέρα από τον χωρισμό 
της, είχε και πολλές άλλες 
ατυχίες.

Πώς πέρασες τα Χρι-
στούγεννα;
Οι γιορτές πέρασαν όμορφα 
μαζί με αγαπημένους φίλους 
και την οικογένειά μου, αλλά 
περισσότερο είχαμε την ευκαι-

ρία να κάνουμε επίσης όμορ-
φα πράγματα με τον Αχιλλέα. 
Άλλωστε αυτές οι μέρες ήταν 
μια καλή ευκαιρία για να ξανα-
γίνουμε όλοι παιδιά.

Μπήκε καλά το 2020 
στη ζωή σου; Θυμάμαι 
πως πέρσι ξεκίνησε με 
ένα ατύχημα για σένα 

και ένα για τον γιό σου.
Για τις λίγες μέρες που το δι-
ανύουμε… όλα καλά. Ναι, 
όντως πέρσι είχαμε ένα σερί 
ατυχημάτων. Ένα πέσιμο του 
γιου μου κατέληξε σε χειρουρ-
γείο και δυο μέρες μετά ένα 
πέσιμο δικό μου με ταλαιπώ-
ρησε ένα μήνα. Ευτυχώς όλα 
ήταν περαστικά. 
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ΦΟΥΣΤΑ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΖΑ: EFI PAPAIOANNOY, ΓΟΒΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

«ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖεΙ 
Η ΖΩΗ ΜεΤΑ ΑΠΟ 
ενΑν χΩΡΙΣΜΟ. 

ΙδΙΑΙΤεΡΑ ΟΤΑν εχεΙΣ 
νΑ δΙΑχεΙΡΙΣΤεΙΣ ενΑ 

ΠΑΙδΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ δΙΚΑ 
ΣΟΥ ΣΥνΑΙΣθΗΜΑΤΑ»
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Η φετινή σεζόν σε βρίσκει εκτός 
τηλεόρασης. Τι συνέβη;
Το τι συνέβη δεν το ξέρω. Θεωρώ ότι ήταν τέ-
τοιες οι συγκυρίες που δεν μου επέτρεψαν να 
επανέλθω άμεσα στα τηλεοπτικά πράγματα, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και το τέλος 
μιας παρουσίας 15 χρόνων στα τηλεοπτικά 
δρώμενα.

Νιώθεις απογοήτευση από το κρατικό 
κανάλι;
Το κρατικό κανάλι είναι το σπίτι μου δεκαετίες 
τώρα. Και σίγουρα οι άνθρωποι που περιστασι-
ακά το έχουν ως στέγη τους ίσως δεν ταυτίζο-
νται και απόλυτα με αυτό. Στα χρόνια που είμαι 
σε αυτό το σπίτι πολλοί ήλθαν είδαν και απήλ-
θαν. Το ΡΙΚ δεν είναι για μένα απλά ένα κανάλι. 
Είναι η ιστορία του τόπου μας. Η ιστορία, μικρή 
ή μεγάλη, της καθημερινότητάς μας. Είναι και 
η ιστορία της ζωής μου. Αφού εκεί βρίσκομαι 
από 15 ετών. Οπότε δεν απογοητεύεσαι ποτέ 
από την ιδέα αλλά από τους εκάστοτε εκπρο-
σώπους της.

Η διεύθυνση αποφάσισε να σε αντι-
καταστήσει με την Ελπίδα Ιακωβίδου. 
Ποια ήταν η δική σου αντίδραση;
Η απερχόμενη διεύθυνση είχε το κάθε δικαίω-
μα βάσει της κρίσης της να κάνει τις όποιες αλ-
λαγές επιθυμούσε, οι οποίες ήταν και είναι από-
λυτα σεβαστές από εμένα.

Πώς αξιολογείς την Ελπίδα Ιακωβίδου 
ως οικοδέσποινα της πρωινής εκπο-
μπής;
Παρόλο που δεν είδα αρκετές φορές την εκ-
πομπή, λόγω δουλειάς, πιστεύω ότι τα πάει μια 
χαρά.

Ποια εκπομπή θα ήθελες να παρουσι-
άσεις;
Θα ήθελα να επανέλθει το «Εντέχνως». Μια 
εκπομπή σημείο κατατεθέν για το ΡΙΚ επί σειρά 
ετών. Η απουσία του είναι απώλεια για το κρα-
τικό κανάλι.

Ποια ήταν η πιο δύσκολη τηλεοπτική 
σου στιγμή;
Κρίση βήχα… Να είμαι ζωντανά και να πνίγο-
μαι. Ευτυχώς ο ιερέας που είχα καλεσμένο με 
έβγαλε από τη δύσκολη θέση…

Διάβασα δημοσιεύματα που σε θέ-
λουν να έχεις χωρίσει με τον σύζυγό 
σου. Ισχύει;
Ναι, είναι γεγονός.

Πόσο καιρό είστε χωρισμένοι και 
πόσο άλλαξε η ζωή σου;
Φυσικά και αλλάζει η ζωή μετά από έναν χωρι-
σμό. Ιδιαίτερα όταν έχεις να διαχειριστείς ένα 
παιδί αλλά και τα δικά σου συναισθήματα.
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Τι έφταιξε και φτάσατε στον χωρισμό;
Όταν οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι τους τελειώνει το μαζί, πρέπει 
να παίρνουν την απόφαση να πορεύονται σε ξεχωριστούς δρόμους. 
Ο φόβος της μοναξιάς δεν είναι ο καλύτερος οδηγός στη ζωή μας.

Πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις μόνη σου ένα παι-
δί;
Μα δεν είμαι μόνη σε αυτήν τη διαδρομή. Έχω την οικογένεια μου, 
την οικογένεια του Νίκου. Και τον Νίκο.

Ποια είναι σήμερα η σχέση σου με τον πρώην σύζυγό 
σου;
Άψογη. Προτεραιότητα και των δύο μας είναι το παιδί και, παρόλο 
που δεν είμαστε ζευγάρι, θα είμαστε πάντα οικογένεια. 

Πώς ανακοινώσατε στο παιδί σας την απόφαση να χω-
ρίσετε;
Ευτυχώς είναι αρκετά μικρός και δεν χρειάστηκε να αναλύσουμε πολ-
λά. Ο Αχιλλέας έχει προσαρμοστεί χωρίς δυσκολία στα νέα δεδο-
μένα.

Θα ανέβαινες ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας;
Είναι κάτι που με τίποτα δεν θα σκεφτόμουν στην παρούσα φάση. 
Από την άλλη, ποτέ μην πεις ποτέ.

Τώρα υπάρχει κάποιος άντρας στη ζωή σου;
Ναι, υπάρχει. Ο μοναδικός άντρας που τον ερωτεύομαι μέρα με τη 
μέρα πιο πολύ. Ο γιος μου.

Φλερτάρεις ως γυναίκα ή περιμένεις να σε φλερτάρουν;
Δύσκολα φλερτάρω. Αν και όπως είναι τα πράγματα σήμερα έχει πε-
ρισσότερες πιθανότητες ένας άντρας να κάθεται απέναντί σου στο 
τραπέζι και να σου στείλει μήνυμα στο messenger παρά να σηκωθεί 
από την καρέκλα του και να σε προσεγγίσει.

Ποιο είναι το πιο αξέχαστο φλερτ που σου έκαναν;
Όταν είσαι αγορομάνα… ξεχνάς όλα τα φλερτ στη ζωή σου γιατί πλέ-
ον ένα και μόνο υπάρχει.

Έπεσες ποτέ στα πατώματα για έναν άντρα (πες μας αν 
το έκανες πώς συμπεριφερόσουν);
Φυσικά και έκλαψα και έπεσα για σχέσεις που δεν μου βγήκαν… 
απλώς θεωρώ ότι τελικώς ο κάθε άνθρωπος μέσα του έχει μιαν αστεί-
ρευτη πηγή δύναμης, που τον περιμένει και όταν πέσει ο συναγερμός 
είναι εκεί για να τον βγάλει από τα δύσκολα. Όλοι μας έχουμε ένα 
κρυμμένο μηχανισμό συναισθηματικής επιβίωσης.

Υπήρξε κάποια περίοδος που θα ήθελες να διαγράψεις 
από τη ζωή σου;
Καμία. Όλα όσα μας συμβαίνουνε είναι για να μαθαίνουμε και να 
βελτιωνόμαστε. Τα λάθη είναι κομμάτι  της φύσης μας. Και καλύτερα 
να έχεις μια ζωή γεμάτη  λάθη παρά μια ζωή γεμάτη μετάνοιες.

Υπήρξε κάποια περίοδος που πέρασες δύσκολα στα 
προσωπικά σου ή τα επαγγελματικά σου;
Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν τα καλύτερά μου και στα δυο επίπε-
δα αλλά ποτέ δεν παραιτήθηκα από τη ζωή… Έκανα απλώς ένα μικρό 
διάλειμμα… ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
MAKE UP: ΜΑΙΡΗ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΛΛΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΗΤΤΑΣ (ΗAIRMITHS UNISEX HAIR SALON)
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ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΥΛΙΤΣΑ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΣΑΝΕΛ, ΕΚΑΝΑΝ ΣΕ ΠΑΡΚΟ 
ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ο ΧΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΟΥΚΑΡΙΔΟΥ

ΧΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΟΥΚΑΡΙΔΟΥ

Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ

Πριν από μερικά απογεύματα 
βόλταραν σε πάρκο της Λευκωσίας 
με τη σκυλίτσα τους Σανέλ. 

Η εκπομπή που ετοιμάζει για την 
τηλεόραση ΣΙΓΜΑ, με τίτλο «Travel 
Time»,  θα κάνει πρεμιέρα στις 21 
Μαρτίου. 

Ο Χάρης γονάτισε μπροστά σε 
χιλιάδες παρευρισκομένων και της 
ζήτησε να γίνει γυναίκα του. Εκείνη 
δακρυσμένη τον αγκάλιασε και με 
ένα τρυφερό φιλί στα χείλη τού είπε 
το «Ναι».
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ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΥΛΙΤΣΑ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΣΑΝΕΛ, ΕΚΑΝΑΝ ΣΕ ΠΑΡΚΟ 
ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ο ΧΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΟΥΚΑΡΙΔΟΥ

Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ

Η νέα χρονιά τούς βρήκε πιο ερωτευμένους από ποτέ 
και αρραβωνιασμένους, αφού λίγα λεπτά πριν μπει 
το 2020 ο Χάρης γονάτισε και της έκανε πρόταση 

γάμου. Το ζευγάρι πέρασε τις γιορτινές μέρες ταξιδεύοντας, 
κάνοντας Χριστούγεννα αρχικά στη Μαδρίτη. Για την αλλαγή 
του χρόνου επέλεξαν τη φαντασμαγορική Σιγκαπούρη και το 
υπερπολυτελές ξενοδοχείο Marina Bay Sands. Λίγα λεπτά 
πριν μπει το 2020 και ενώ βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο 
του ξενοδοχείου βλέποντας τα σόου που γίνονταν και με ανα-
μονή του φαντασμαγορικού σόου της αλλαγής του χρόνου, ο 
Χάρης γονάτισε μπροστά σε χιλιάδες παρευρισκομένων και 
της ζήτησε να γίνει γυναίκα του. Εκείνη δακρυσμένη τον αγκά-
λιασε και με ένα τρυφερό φιλί στα χείλη τού είπε το «Ναι», 
ενώ ο κόσμος που αντιλήφθηκε το γεγονός ξέσπασε σε χειρο-
κροτήματα. Το τελευταίο διάστημα τόσο η Μαριλένα όσο και 
τα φιλικά τους πρόσωπα πείραζαν τον ηθοποιό ρωτώντας τον 
«Πότε θα γονατίσει». Εκείνος επέλεξε εκείνη τη μαγική στιγμή 
και ήδη άρχισαν τις προετοιμασίες της πιο ξεχωριστής στιγμής 
της σχέσης τους. Η επιστροφή τους στην Κύπρο τούς βρήκε 
να δέχονται τα συγχαρητήρια όλων και με τον Χάρη στα επό-
μενα 24ωρα να αποχωρίζεται την αγαπημένη του για να συνε-
χίσει τα ταξίδια του για την εκπομπή που ετοιμάζει για την τη-
λεόραση ΣΙΓΜΑ με τίτλο «Travel Time» και θα κάνει πρεμιέρα 
στις 21 Μαρτίου. ok!   

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 

Η εκπομπή που ετοιμάζει για την 
τηλεόραση ΣΙΓΜΑ, με τίτλο «Travel 
Time»,  θα κάνει πρεμιέρα στις 21 
Μαρτίου. 

Ο Χάρης γονάτισε μπροστά σε 
χιλιάδες παρευρισκομένων και της 
ζήτησε να γίνει γυναίκα του. Εκείνη 
δακρυσμένη τον αγκάλιασε και με 
ένα τρυφερό φιλί στα χείλη τού είπε 
το «Ναι».
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Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων ο 
Σάββας Πούμπουρας έγινε μπαμπάς 
για πρώτη φορά όταν η Κύπρια σύζυγός 

του Αρετή Θεοχαρίδη του χάρισε ένα υγιέ-
στατο κοριτσάκι βάρους 2.900 γραμμαρίων. 
«Ήταν τα πιο μαγικά Χριστούγεννα της ζωής 
μου. Κοιμάμαι πολύ λίγο, η κούραση είναι 
μεγάλη, αλλά όταν βλέπω να χαμογελάει και 
να με κοιτάνε τα ματάκια της τα ξεχνάω όλα», 
έλεγε στους φίλους του. Πριν από μερικά 
24ωρα βρέθηκε στη Λευκωσία για μια επαγ-
γελματική υποχρέωση και ο φωτογραφικός 
φακός του ΟΚ! τον απαθανάτισε να ψωνί-
ζει παιδικά παιχνίδια στην κορούλα του στο 
κέντρο της Λευκωσίας. Η βάση του προς το 

παρόν θα είναι η Αθήνα, αν και όπως έγινε 
γνωστό έχει αγοράσει σπίτι στη Λεμεσό. Έτσι 
δεν αποκλείεται τους επόμενους μήνες να με-
τακομίσει μαζί με τη σύζυγο και την κορούλα 
του στο νησί μας. Άλλωστε δεν έχουν απο-
φασίσει ακόμη πού θα γίνει η βάφτιση της 
μπέμπας, οι πληροφορίες λένε πως το ζευ-
γάρι είναι ανάμεσα στην Κύπρο και τη Δήλο, 
με τη μικρή να παίρνει το όνομα Κύνθια. Ο 
παρουσιαστής έμεινε στο νησί μας για τρεις 
μέρες και μετά επέστρεψε στη σύζυγο και την 
μπέμπα του. ok!   

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 

ΤΑΞΙΔΙ ΑΣΤΡΑΠΗ ΣΤΗΝ KYΠΡΟ ΕΚΑΝΕ Ο ΕΛΛΑΔΙΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΑΣΕ 
ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΗ ΚΟΡΟΥΛΑ ΤΟΥ

ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

ΨωΝΙζΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΛΕΥΚωΣΙΑΣ

Ο φωτογραφικός φακός του 
ΟΚ! τον απαθανάτισε να ψωνίζει 
παιδικά παιχνίδια στην κορούλα 
του στο κέντρο της Λευκωσίας.

Δεν έχουν αποφασίσει ακόμη πού θα γίνει η βάφτιση 
της μπέμπας, με το ζευγάρι να είναι ανάμεσα στην 
Κύπρο και τη Δήλο.
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Την ημέρα των γενεθλίων του, 13 Ιανου-
αρίου, επέστρεψε στην Κοπεγχάγη ο 
Πιέρος Σωτηρίου, έτσι την προηγούμε-

νη διοργάνωσε πάρτι για τα αγαπημένα του 
πρόσωπα προκειμένου να γιορτάσει τα 27α 
γενέθλιά του. Το πάρτι έγινε στο πατρικό του 
σπίτι, όπου η σύζυγός του Μαρία Κορτζιά 
φρόντισε να είναι όλα στην εντέλεια, από 
το φαγητό μέχρι και το κομμάτι της διασκέ-
δασης, αφού το «παρών» του έδωσε κι ο 
καλός τους φίλος Άγγελος Αυγουστή, που 
τραγούδησε με την μπάντα του. Η στιγμή 
που ξεχώρισε στη βραδιά, εκτός από την 
άφιξη της γενέθλια τούρτας, ήταν και η από-

φαση του Πιέρου να πάρει το μικρόφωνο 
και να τραγουδήσει διάφορα τραγούδια με 
την μπάντα μέσω χειροκροτημάτων και με 
όλους τους καλεσμένους να τον απαθανα-
τίζουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Η Μαρία 
σε κάποια στιγμή έκατσε στα πόδια του και 
εκείνος της τραγουδούσε ερωτικά. Το μο-
ντέλο δεν τον ακολούθησε στην Κοπεγχάγη 
καθώς έχει πολλές επαγγελματικές εκκρε-
μότητες στο νησί μας, οπόταν θα ταξιδέψει 
τις επόμενες μέρες για να τον συναντήσει. 
ok!   

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 

ΤΑ 27Α ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΕ Ο ΠΙΕΡΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΤΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΤΖΙΑ - ΠΙΕΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΤΑ 27ΑΤΑ 27ΑΤΑ 27  ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ Α ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ Α

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ 
ΔΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΤΙ 

ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΟΥ

Το πάρτι έγινε στο πατρικό του 
σπίτι, όπου η σύζυγός του Μαρία 
Κορτζιά φρόντισε να είναι όλα στην 
εντέλεια, από το φαγητό μέχρι και 
το κομμάτι της διασκέδασης.

Η στιγμή της άφιξης της γενέθλιας τούρτας.
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«Τ ο χρωστάω σε σένα αυτό. Σ' αγα-
πώ!». Με αυτά τα λόγια απευθυνόμε-
νος προς τον Μπράντλεϊ Κούπερ εξέ-

φρασε την  αγάπη που του τρέφει ο Μπραντ Πιτ. 
Το βράδυ της Πέμπτης, 9 Ιανουαρίου, ο διάση-
μος ηθοποιός παρέλαβε το δεύτερο βραβείο Β’ 
Aνδρικού ρόλου για το 2020 στην εκδήλωση 
του «Νational Board of Review» και ευχαρίστη-
σε δημόσια τον φίλο του Μπράντλεϊ Κούπερ. 
Τα συγκεκριμένα βραβεία απονέμονται κάθε 
χρόνο και είναι βασισμένα στις προτιμήσεις των 
ανθρώπων του σινεμά. Βαθιά συγκινημένος ο  
Μπραντ Πιτ απευθύνθηκε προς τον Κούπερ και 
είπε ανάμεσα σε άλλα: «Ο Μπράντλεϊ έβαλε 
την κόρη του στο κρεβάτι και ήρθε εδώ για να 
με βραβεύσει. Είναι αξιαγάπητος. Χάρη σε αυ-
τόν έγινα και πάλι νηφάλιος και κάθε μου ημέρα 
είναι πιο χαρούμενη από τότε. Σε αγαπάω και 
σε ευχαριστώ», κατέληξε ο διάσημος ηθοποι-
ός. Να θυμίσουμε ότι πριν από είκοσι χρόνια 
ο Μπράτ Πιτ ήταν εθισμένος στο αλκοόλ και ο 
Κούπερ ήταν ένα από τα άτομα που ήταν δίπλα 
του και τον βοήθησαν να αλλάξει τη ζωή του. 

Πάντως, σε διάστημα λίγων ημερών ο διάσημος 
ηθοποιός ευχαρίστησε ακόμη ένα άτομο και 
αυτό έγινε στην απονομή των Χρυσών Σφαιρών, 
όταν ο ίδιος ευχαρίστησε δημόσια τον Λεονάρ-
ντο Ντι Κάπριο, με τον οποίο συμπρωταγωνίστη-
σαν στην ταινία του Ταραντίνο, «Once Upon A 
Time In Hollywood». «Θα πρέπει επίσης να ευ-
χαριστήσω και τον συνέταιρό μου στο έγκλημα, 
τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο», είπε. Ο Μπράντ 
ποτέ δεν έκρυψε το πρόβλημα της εξάρτησής 
του από το αλκοόλ και πρόσφατα είχε αποκαλύ-
ψει ότι πήγε στους Ανώνυμους Αλκολικούς, μετά 
τη διάλυση του γάμου του με την Αντζελίνα Τζο-
λί. Να επισημάνουμε επίσης ότι στη συγκεκριμέ-
νη ομιλία του στις Χρυσές Σφαίρες ο διάσημος 
ηθοποιός ευχαρίστησε τους πάντες, αλλά δεν 
αναφέρθηκε καθόλου στα έξι του παιδιά. Μά-
λιστα η παράλειψη αυτή σχολιάστηκε ποικιλο-
τρόπως, αν και όλοι γνωρίζουν πως ο ηθοποιός 
έχει αδυναμία στα παιδιά του. ok!   

 ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΑ

 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕ Ο ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ, 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕ Ο ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ, 
ΝHΦΑΛΙΟΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ

Νηφάλιος είναι πλέον ο Μπραντ Πιτ 
και αυτό το οφείλει στον φίλο του,  
Μπράντλεϊ Κούπερ.

Στις Χρυσές Σφαίρες ο 
Μπραντ Πιτ δεν παρέλειψε 
να ευχαριστήσει και τον 
συνάδελφό του Λεονάρντο 
Ντι Κάπριο. 
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ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΟ ΤΟΠΙΟ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ, ΑΦΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ 
ΒΡΑΒΕΙΑ BAFTA, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ROYAL 

ALBERT HALL ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΣΤΙΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΒΑFTA

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΟ ΤΟΠΙΟ 
ΣΤΟN ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΚΑΡ 2020

Ο πρωταγωνιστής της 
ταινίας «Joker», Χοακίν 
Φίνιξ, διεκδικεί το 
βραβείο Α’ ανδρικού 
ρόλου. 

Υποψήφιος για το 
Όσκαρ σκηνοθεσίας 
είναι και ο Μάρτιν 
Σκορτσέζε.

Για το Όσκαρ σκηνοθεσίας υποψήφιος είναι
και ο Μπονγκ Τζουν Χο.



39

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΟ ΤΟΠΙΟ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ, ΑΦΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ 
ΒΡΑΒΕΙΑ BAFTA, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ROYAL 

ALBERT HALL ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΣΤΙΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΣΤΟN ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΚΑΡ 2020

Λίγες εβδομάδες μετά την απονομή 
των Χρυσών Σφαιρών 2020, που 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με 

μεγάλη επιτυχία, ανακοινώθηκαν την Τε-
τάρτη, 8 Ιανουαρίου, οι υποψηφιότητες 
των Βραβείων BAFTΑ. Επικρατέστερη ται-
νία θεωρείται ο «Joker» του Τοντ Φίλιπς, 
η οποία συγκεντρώνει έντεκα συνολικά 
υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγο-
ρίες: A' Ανδρικού ρόλου για τον πρωτα-
γωνιστή της ταινίας Χοακίν Φίνιξ, Καλύ-
τερης ταινίας, Σκηνοθεσίας και Διασκευ-
ασμένου Σεναρίου. Ακολουθούν «Ο Ιρ-
λανδός», με δέκα υποψηφιότητες, μεταξύ 
αυτών: Καλύτερης ταινίας, Α' Ανδρικού 
ρόλου για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, 
σκηνοθεσίας, B' Ανδρικού ρόλου για τον 
Μπρατ Πιτ και πρωτότυπου Σεναρίου, και 
«Κάποτε στο… Χόλιγουντ». Το βρετανικό 
φιλμ «1917», που θριάμβευσε στις Χρυ-

σές Σφαίρες, συγκέντρωσε εννέα υπο-
ψηφιότητες, ενώ έξι συγκέντρωσε και το 
outsider «Jojo Rabbit», του Τάικα Γουαϊ-
τίτι. Στην κατηγορία Α' Γυναικείου ρόλου 
βρίσκονται υποψήφιες η Σίρσα Ρόναν 
για το «Little Women», η Σαρλίζ Θερόν 
για το «Bombshell» και η Ρενέ Ζελβέγκερ 
για την ταινία «Judy». Η Σκάρλετ Γιόχαν-
σον διεκδικεί το βραβείο Β' Γυναικείου 
ρόλου για την ταινία «Jojo Rabbit», ενώ ο 
Τομ Χανκς βρίσκεται υποψήφιος για τον 
Β' Ανδρικό ρόλο στην ταινία «A Beautiful 
Day in the Neighborhood». Μάλιστα, 
για πρώτη φορά φέτος εγκαινιάζεται η 
κατηγορία κάστινγκ, ένα πάγιο αίτημα της 
κινηματογραφικής βιομηχανίας εδώ και 
χρόνια. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ, EPA

Υποψήφιος για το 
Όσκαρ σκηνοθεσίας 
είναι και ο Μάρτιν 
Σκορτσέζε.

Η εκπληκτική Ρενέ Ζελβέγκερ 
είναι υποψήφια για το βραβείο 
Α' Γυναικείου ρόλου για την 
ταινία «Judy.

Για το Όσκαρ σκηνοθεσίας υποψήφιος είναι
και ο Μπονγκ Τζουν Χο.
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Ο Τομ Χανκς είναι υποψήφιος για το βραβείο Β' Ανδρικού ρόλου 
στην ταινία «A Beautiful Day in the Neighborhood».

Το Βραβείο Β’ Ανδρικού ρόλου στα BAFTA διεκδικεί
ο Μπρατ Πιτ.

Φαβορί για το βραβείο Α' Αντρικού ρόλου στην ταινία «Ιστορία Γάμου» 
είναι ο Άνταμ Ντράιβερ.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο διεκδικεί το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου
για την ταινία «Ο Ιρλανδός».
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Φαβορί για το βραβείο Α' Αντρικού ρόλου στην ταινία «Ιστορία Γάμου» 
είναι ο Άνταμ Ντράιβερ.

Το χρυσό αγαλματίδιο για το Όσκαρ σκηνοθεσίας
δεν αποκλείεται να κρατήσει και ο Τοντ Φίλιπς.Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο διεκδικεί το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου

για την ταινία «Ο Ιρλανδός».

Ο σκηνοθέτης Σαμ Μέντες είναι 
φαβορί για το Όσκαρ σκηνοθεσίας.

Θα καταφέρει η Σαρλίζ Θερόν να κερδίσει το βραβείο
Α’ Γυναικείου ρόλου για την ταινία «Bombshell»;

Οι ταινίες «Κάποτε… στο Χόλιγουντ» και τα «Παράσιτα» του Μπονγκ Τζουν Χο 
βρίσκονται στις επικρατέστερες ταινίες για την κορυφαία κατηγορία, ενώ πολύ 
κοντά βρίσκεται και η ταινία του Σαμ Μέντες «1917», η οποία έκανε πρεμιέρα 
στις αίθουσες την περασμένη εβδομάδα. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρί-
ζουν ότι η ταινία θα αποτελέσει τη μεγάλη έκπληξη της φετινής τελετής απονομής 
των Όσκαρ, που θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα φέτος από κάθε άλλη χρονιά, 
στις 9 Φεβρουαρίου. Βέβαια φαβορί αλλά με μικρότερες πιθανότητες είναι και 
«Ο Ιρλανδός» του Μάρτιν Σκορτσέζε και ο «Τζόκερ» του Τοντ Φίλιπς. Όπως 
είναι αναμενόμενο όμως ο Χοακίν Φίνιξ φαίνεται ότι θα κρατήσει στα χέρια του 
και το Όσκαρ για τον Α' Ανδρικό ρόλο, ενώ φαβορί που μπήκε προς το τέλος 
της χρονιάς είναι και ο Άνταμ Ντράιβερ, από την ταινία «Ιστορία Γάμου». Οι υπό-
λοιποι υποψήφιοι είναι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο για την ερμηνεία του στο «Κάπο-
τε στο Χόλιγουντ», ο Τάρον Έτζερτον από το «Rocketman» και ο Κρίστιαν Μπέιλ 
από το «Ford εναντίον Ferrari». Παρόλο που η ταινία «Τζούντι» δεν πήρε τις καλύ-
τερες κριτικές, η Ρενέ Ζελβέγκερ είναι το φαβορί για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρό-
λου, ενώ οι άλλες δυναμικές υποψήφιες είναι η Σκάρλετ Γιόχανσον και η Σαρλίζ 
Θερόν. Επίσης ο σκηνοθέτης Σαμ Μέντες είναι φαβορί για το Όσκαρ σκηνοθε-
σίας, ενώ στην οσκαρική κούρσα ακολουθούν ο Μπονγκ Τζουν Χο, ο Κουέντιν 
Ταραντίνο, ο Μάρτιν Σκορτσέζε και ο Νόα Μπόμπακ, ενώ δεν είναι καθόλου 
απίθανο να δούμε το αγαλματίδιο και στα χέρια του Τοντ Φίλιπς.

ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ 
ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΣΚΑΡ. 

ΗΔΗ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ 
ΣΤΑ ΦΑΒΟΡΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
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ΆιλΆ Φίσερ

Αρκετοί την συγκρίνουν με την ηθοποίο ειμί ΑντΑμσ, 
μίΑσ κΑί εχουν Απίστευτη ομοίοτητΑ, ενώ ξεχώρίζεί γίΑ την 
Αίσθηση του χίουμορ τησ. η ΑιλΑ Φίσερ είνΑί μίΑ Απο τίσ πίο 

εξεχουσεσ ηθοποίουσ τησ βίομηχΑνίΑσ του χολίγουντ. 
η ΑΦοπλίστίκη τησ είλίκρίνείΑ κΑί το τΑμπερΑμεντο 
τησ την θετουν ψηλΑ στίσ προτίμησείσ του κοίνου.

ιμιμ

H χολίγουντίΑνη ηθοποίοσ
που λΑτρευεί την ελλΑδΑ!

Οι κωμικοί της ρόλοι στις ταινίες 
«Σκούμπι Ντου: Ένας Τετράποδος 
ήρωας», «Γαμο-Μπελάδες» και 

«Ψωνίζω, άρα Υπάρχω» μάς χάρισαν γέλιο 
και όσες φορές και αν τις παρακολουθήσου-
με δεν θα τις βαρεθούμε ποτέ! Η νέα της ται-
νία με τίτλο «Απληστία», η οποία γυρίστηκε 
στο νησί των Ανέμων, μας υπόσχεται πολλά. 
Πρόκειται για μια ταινία όπου οι πρωταγωνι-
στές της είναι ντυμένοι με αρχαίες ενδυμα-
σίες. Συμπρωταγωνιστές της Φίσερ είναι ο 
ηθοποιός και σεναριογράφος Στιβ Κούγκαν, 
o ηθοποιός και συγγραφέας Στέφεν Φράι, 
η διάσημη τραγουδίστρια Πίξι Λοτ, καθώς 
και 250 κομπάρσοι. Η πλοκή σχετίζεται με 

τον σκωπτικό τρόπο στον λαμπερό κόσμο 
των πλουσίων. Η ίδια, πάντως, έχει δείξει την 
προτίμησή της στην Ελλάδα και λατρεύει την 
Άννα Βίσση. Η μητέρα της και τα αδέλφια 
της, μάλιστα, εδώ και χρόνια μένουν στην 
Αθήνα, όπου διατηρούν ένα ταξιδιωτικό πρα-
κτορείο. Η ηθοποιός, αν και μένει στην Αγ-
γλία, επισκέπτεται την Ελλάδα τρείς με τέσ-
σερις φορές τον χρόνο. Είναι παντρεμένη 
με τον -επίσης- ηθοποιό Σάσα Μπαρόν Κόεν 
και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά!.

H ταινία «Απληστία» είναι σατιρι-
κή. Δεν αφορά μόνο έναν μεγιστά-
να μόδας ο οποίος απολαμβάνει τα 

αγαθά που έχει, αλλά και την κριτι-
κή της ίδιας της βιομηχανίας ένδυ-
σης. Πώς αισθάνεσαι για το συγκε-
κριμένο ζήτημα;
Δεν νομίζω ότι οποιοσδήποτε από εμάς, ως 
καταναλωτές, πρέπει να συμμετέχει σε αυτό. 
Ήμουνα «ένοχη» για τα ψώνια που έκανα σε 
γνωστά καταστήματα, αλλά σίγουρα όταν 
διάβασα το σενάριο, ένιωθα διαφορετικά. 
Ανέκαθεν με ενδιέφερε η βιομηχανία ενδυ-
μάτων από περιβαλλοντικής άποψης, γνωρί-
ζοντας ότι τα ρούχα βρίσκονται σε χώρους 
υγειονομικής «ταφής», διότι δεν μπορούν να 
ανακυκλωθούν με τον ίδιο τρόπο που ανακυ-
κλώνουμε, για παράδειγμα, ένα γυαλί. Υπάρ-
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Αρκετοί την συγκρίνουν με την ηθοποίο ειμί ΑντΑμσ, 
μίΑσ κΑί εχουν Απίστευτη ομοίοτητΑ, ενώ ξεχώρίζεί γίΑ την 
Αίσθηση του χίουμορ τησ. η ΑιλΑ Φίσερ είνΑί μίΑ Απο τίσ πίο 

εξεχουσεσ ηθοποίουσ τησ βίομηχΑνίΑσ του χολίγουντ. 
η ΑΦοπλίστίκη τησ είλίκρίνείΑ κΑί το τΑμπερΑμεντο 
τησ την θετουν ψηλΑ στίσ προτίμησείσ του κοίνου.

H χολίγουντίΑνη ηθοποίοσ
που λΑτρευεί την ελλΑδΑ!

«Η Ηθοποιος, αν και 
μένέι ςτΗν αγγλια, 
έπιςκέπτέται τΗν 

έλλαδα τρέις μέ τέςςέρις 
φορές τον χρονο»
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χει -ανθρώπινο- κόστος όσον αφορά την 
εξέλιξη της μόδας και εμείς ως γυναίκες 
θέλουμε να είμαστε σε θέση να ψωνί-
ζουμε ρούχα με «ηθικό» τρόπο. Για πα-
ράδειγμα, δεν χρειαζόμαστε ένα ακριβό 
-ένατο- ζευγάρι παπούτσια όταν αμειβό-
μαστε λίγα χρήματα. Σε αυτήν την ταινία 
δεν επιτίθεμαι στον καταναλωτή αλλά 
στο σύστημα, που δημιουργεί αυτή την 
τεράστια εισοδηματική ανισότητα.

Πώς ήταν να δουλεύεις με τον 
Βρετανό κωμικό Στιβ Κούγκαν, 
που παίζει τον κακό της μόδας;
Είμαι πολύ μεγάλη θαυμάστριά του και 
ήταν πολύ ωραίο και διασκεδαστικό να 
δουλεύω μαζί του. Είχα την ευκαιρία να 
αυτοσχεδιάσω μαζί του και ήταν πραγ-
ματικά συγκινητικό για μένα. Ωστόσο 
ήμουν αρκετά τυχερή στο γεγονός ότι 
είχα την ευκαιρία να δουλέψω με πολ-
λούς κωμικούς τα τελευταία χρόνια και 
θέλω να πιστεύω ότι ανακάλυψα ένα εί-
δος «chutzpah», που μου δίνει τη δυνα-
τότητα να κάνω σκηνές βάσει αυτοσχε-
διασμού.

Το κωμικό στοιχείο είναι στη 
φύση σου;
Δεν χρειάζεται να το δουλεύω και ιδιαί-
τερα (κωμικό στοιχείο). Στο σχολείο έκα-
να τα άλλα παιδιά να γελούν, διότι η οι-
κογένειά μου μετακόμιζε συχνά και έτσι 
άλλαζα σχολεία. Ήμουν αναγκασμένη 
να κάνω καινούργιους φίλους. Ένας 
από τους καλύτερους και ευκολότερους 
τρόπους για να κάνεις φίλους και να 
σε συμπαθούν είναι μέσω του χιούμορ. 
Έτσι κατάφερα να το εξελίξω.

Όσον αφορά το είδος της ταινίας 
που επιλέγεις να κάνεις, η πρώτη 
σου επιλογή είναι η κωμωδία;
Η κωμωδία και το χιούμορ μού δίνουν 
χαρά. Νομίζω ότι πραγματικά μας βοη-
θά να επικοινωνούμε καλύτερα μεταξύ 
μας και μας φέρνει πιο κοντά με τρό-
πους που δεν μπορούμε να διανοηθού-
με. Ανέκαθεν απολάμβανα τη συγκεκρι-
μένη πτυχή μου σε ταινίες και πραγματι-
κά υπάρχει αυτό το απίστευτο συναίσθη-
μα που λαμβάνεις όταν προσπαθείς να 
αποδώσεις τα λόγια του σεναρίου. Λα-
τρεύω τις στιγμές αυτές.

Η πρώτη σου μεγάλη ταινία ήρθε 
όταν έπαιζες στην αυστραλια-
νή σαπουνόπερα «Home and 
Away». Πώς ήταν αυτή η εμπει-
ρία;
Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτε-
ρο τρόπο για να μάθω πώς να γίνομαι 

Με τον σύζυγό της Σάσα Μπαρόν Κόεν
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καλύτερη στην υποκριτική. Δουλεύεις πολύ, 
σε γρήγορους ρυθμούς και έτσι πρέπει να 
μάθεις να ενεργείς και να υποκρίνεσαι όσο 
καλύτερα μπορείς (γέλια). Ενδεχομένως να 
είναι το καλύτερο είδος σχολής που θα μπο-
ρούσα να είχα!

Παρόλο που απέκτησες φήμη ηθο-
ποιού κωμωδίας, αρχικά ήθελες να 
δουλέψεις σε δραματικές ταινίες...
Ναι, αλλά για κάποιο λόγο, αφού έφτασα 
στο Χόλιγουντ, συνέχισα να πηγαίνω σε οντι-
σιόν για δραματικούς ρόλους, αλλά δεν με 
πήραν ποτέ σε κανέναν! Στη συνέχεια συνα-
ντήθηκα με τον σύζυγό μου και αυτός ήταν 
εκείνος που με ώθησε να προσπαθήσω να 
κάνω κωμωδίες. Πίστευε ότι ήμουν πολύ 
αστεία και ότι θα ήταν εύκολο για μένα να 
βρω δουλειά σε τέτοιου είδους ταινίες. Έτσι 
είπα στον ατζέντη μου ότι θα πρέπει να δοκι-
μαστούμε στις κωμωδίες. Την επόμενη εβδο-
μάδα πήγα σε οντισιόν και κατάφερα να 
πάρω ρόλο στην ταινία «Γαμο-Μπελάδες».

Ο σύζυγός σου και ηθοποιός Σάσα 
Μπαρόν Κόεν είναι γνωστός για 
την κωμική ιδιοφυΐα του. Πρόσφατα 
πρωταγωνίστησε στη σειρά «Spy» 
σε έναν πολύ σοβαρό δραματικό 
ρόλο...
Θεωρώ ότι θα εκπλήξει αρκετούς ανθρώ-
πους με τον συγκεκριμένο -σοβαρό- ρόλο. 
Έκανε πραγματικά μια υπέροχη δουλειά, για 
την οποία απέσπασε και διθυραμβικά σχό-
λια από τους κριτές. Είμαι πολύ περήφανη 
γι' αυτόν.

Είναι τόσο αστείος στο σπίτι με σένα 
και τα παιδιά σας, όπως είναι και 
στις ταινίες του;
Ναι, είναι τόσο αστείος! Νιώθω τόσο τυχε-
ρή. Έχω συνεργαστεί με τόσους καταπλη-
κτικούς ηθοποιούς, οι οποίοι είναι μεγάλοι 
κωμικοί, όπως οι Όουεν Γουίλσον, Ράιν Ρέ-
ινολντς, Μπράντλεϊ Κούπερ και Ζακ Γαλι-
φιανάκης, αλλά τίποτα δεν ήταν πιο αστείο 
από τη συνεργασία μου με τον σύζυγό μου 
στο «Grimsby». Με έκανε να γελάω συνέ-
χεια. ok!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: WENN.COM
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EPA

«ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΙΟ 
ΑΣΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ 
ΣΤΟ «GriMsby». ΜΕ ΕΚΑΝΕ 

ΝΑ ΓΕλΑΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ»
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Τα μαλλια σου
υποφέρουν απο Το 
κρυο Του χέιμώνα; 
προσΤαΤέψέ Τα
μέ Τα σώσΤα προϊονΤα 
κι έκέινα θα σου 
προσφέρουν Τον 
καλυΤέρο… 
έαυΤο Τουσ!

Hair 
control

Botanicals Fresh Care, L’Oréal Paris, μια 
premium σειρά περιποίησης μαλλιών, εμπνευσμένα 
από τη φύση. στη νέα σειρά χρησιμοποιούνται φυτι-
κά έλαια σε κάθε προϊόν, που προορίζονται για συ-
γκεκριμένο τύπο μαλλιών και έχουν θεραπευτικά 
αποτελέσματα.

Surf Foam Wash 
Shampoo, 
Bumble and 
Bumble, με σύνθε-
ση για εύκολο ξέπλυ-
μα δημιουργεί έναν 
απαλό και αέρινο 
αφρό που αφαιρεί τις 
ακαθαρσίες χάρη σε 
ένα μείγμα ιχνοστοι-
χείων και θαλάσσιων 
φυτών. ιδανικό για 
όλους τους τύπους 
μαλλιών, δίνει όγκο 
στα μαλλιά, ενώ μα-
λακώνει και βελτιώ-
νει την υφή τους, για 
σίγουρα φυσικά κύ-
ματα.

Mad About Curls & Waves, 
Schwarzkopf Professional, 
το 1ο ολιστικό τελετουργικό πε-
ριποίησης και styling, που σέβε-
ται και ομορφαίνει κάθε τύπο 
υφής, για υπέροχους κυματι-
σμούς και μπούκλες με διάρ-
κεια, χωρίς κόπο.

Elvive Dream Long, 
L’Oreal, μάσκα θερμότητας 
για μακριά και ταλαιπωρημένα 
μαλλιά! Η απόλυτη θεραπεία 
περιποίησης σε δύο βήματα: 
μια πλούσια μάσκα εμπλουτι-
σμένη με φυτική κερατίνη, βι-
ταμίνες και καστορέλαιο που 
θρέφει εντατικά τα μαλλιά σου 
κι ένα σκουφάκι με θρεπτική 
κρέμα, το οποίο απελευθερώνει 
θερμότητα με απαλό μασάζ, για 
εντατική φροντίδα!

Volumizing 
Spray - Texture 
& Density, από 
τη συλλογή Hair 
rituel, Sisley, σπρέι 
για την περιποίη-
ση και τη φροντίδα 
μαλλιών με ενερ-
γά συστατικά φυ-
τικής προέλευσης 
για περισσότερο 
όγκο και μεταξέ-
νια υφή. και είναι 
και ανθεκτικό στην 
υγρασία.

Hair Multivitamin 
Cocktail, Eksperience, 
Revlon Professional, πο-
λυβιταμινούχο κοκτέιλ για τα 
μαλλιά. μερικές μόνο σταγό-
νες είναι αρκετές για ενίσχυ-
ση των αποτελεσμάτων της 
θεραπείας ρύθμισης της λι-
παρότητας! μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί σε συνδυασμό και 
με τις υπόλοιπες θεραπείες 
Eksperience ή και μόνο του.



47

BEAUTYshopping

Με το κρύο να γίνεταί 
ολοενα καί πίο 
τσούχτερο, το δερΜα Μασ 
χρείαζεταί περίσσοτερη 
φροντίδα. γί’ αύτο 
σού προτείνούΜε τα 
πίο ενδίαφεροντα 
προϊοντα πού θα το 
ενύδατώσούν καί θα 
το προστατεψούν. 

προτε-
ραίοτητα
στο skincare

Advanced 
Night Repair 
Intense Reset 
Concentrate, 
Estée Lauder, 
μια νέα εντατι-
κή περιποίηση 
νύχτας για γρή-
γορη επανόρ-
θωση της ερε-
θισμένης, στρε-
σαρισμένης επι-
δερμίδας. χάρη 
στην τεχνολο-
γία chronolux™ 
s.O.s., μειώνει 
την εμφάνιση των 
ερεθισμών σε μό-
λις μία ώρα.

Ideal Resource, Youth Retinol Oil 
Concentrate, Darphin, αεροστεγείς, 
αδιαφανείς κάψουλες για το πρόσωπο και 
τα μάτια, με βοτανικής εκχύλισης ρετινό-
λη και θρεπτικά έλαια jojoba, σησαμιού, 
macadamia και argan. Βοηθούν στην ορα-
τή μείωση των γραμμών και των ρυτίδων, 
βελτιώνοντας τη λάμψη και την υφή της 
επιδερμίδας.

My Clarins, μια σειρά νέας 
γενιάς προϊόντων φροντίδας με 
τα καλύτερα της φύσης για ένα 
υγιές δέρμα, καθώς αφαιρούν 
ό,τι είναι «κακό». η σειρά απο-
τελείται από 9 προϊόντα ημέ-
ρας/νύχτας, που ενυδατώνουν, 
ισορροπούν και ενισχύουν 
όλους τους τύπους δέρματος, 
μέρα με τη μέρα.

Soothing 
Cleansing Oil, 
Bobbi Brown, ένα 
ολοκληρωμένο προ-
ϊόν ντεμακιγιάζ και 
καθαρισμού. η νέα, 
βελτιωμένη του φόρ-
μουλά του, με λάδι 
σπόρων kukui, Goji 
Berry, λευκά νούφα-
ρα, φραγκόσυκα και 
έλαια βοτάνων, προ-
σφέρουν στην επι-
δερμίδα άμεση, κα-
ταπραϋντική, καθα-
ριστική και θρεπτική 
δράση.

Absolue Soft Cream, Lancôme, 
απαλή κρέμα με ενεργά συστατικά 
από εκχυλίσματα τριαντάφυλλων 
Grand rose -αποκλειστικότητα της 
Lancôme- έχει μοναδικές αναγεννη-
τικές ιδιότητες για την επιδερμίδα 
σας. η πολυτέλεια γίνεται συνώνυ-
μο της οικολογικής βιωσιμότητας, 
αφού κυκλοφορεί σε επαναγεμιζόμε-
νο βαζάκι.

Beauty Sleeping Mask, Shiseido, εντα-
τική μάσκα ενυδάτωσης με εκχύλισμα yuzu. 
αναδομεί και επαναφέρει την επιδερμίδα 
ενώ κοιμάσαι και χαρίζει ένα αναζωογονη-
μένο, λαμπερό και υγιές δέρμα το επόμενο 
πρωί. κατάλληλη για κάθε επιδερμίδα για 
άμεση ενυδάτωση και τόνωση και για ταλαι-
πωρημένες και κουρασμένες επιδερμίδες.
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instagram:mariannahadjimina

insta-tip
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RetRo style
Οι retro αναφΟρές πρΟςθέτΟυν 
χαρακτήρα και απΟψή ςτα looks μας!

Aγαπάμε τις over the knee 
boots, που εξακολουθούν

να είναι τάση και φέτος τον χειμώνα!
(€179 h&M)

τα looks μας!

Μπλούζα, 
MArks & sPenCer.

Faux fur, 
terrAnovA.

Ζώνη,
PIAZZA ItALIA.

Παντελόνι €40, 
DorothY 
PerkIns.

Τσάντα, 
PArFoIs. Κρίκοι, 

PArFoIs.

Δακτυλίδια, 
ACCessorIZe.

Γόβα €45,
MArks & 
sPenCer.

Φόρεμα Y.A.S 
€79.99, 

DebenhAMs.
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Add mustArd
Mustard colour, κοτλέ υφάσμάτά κάι 
ζέστά πλέκτά ντυνουν τισ βολτέσ μάσ!

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
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νουν τισ βολτολτο έσ μάσ!

Παλτό, 
Η&Μ.

Τσάντα, 
CARPISA.

Πλεκτό JUNAROSE 
€49.99, DEBENHAMS.

Μποτάκια 
€71,ΤOP 

SHOP.

Jacket, 
TOMMY 

HILFIGER.

Καπέλο,
PIAZZA ITALIA.

HILFIGER.

Κασκόλ, 
TERRANOVA.Φούστα, 

TERRANOVA.

Παντελόνι €43, 
TOP SHOP.

Πλεκτό Y.A.S 
€59.95, 

DEBENHAMS.



51

BA
D

G
LE

Y 
M

IS
C

H
KA

Girly rock
Girly λεπτομερειες δινουν άλλο άερά 
ςτις rock εμφάνιςεις μάς!τις rock εμφ

Φόρεμα,
LIU JO.

Σκουλαρίκια 
€12.95, 
ZARA.

Γάντια, 
PARFOIS.

Jacket, MANGO.

Τσάντα 
€19.99, 
Η&Μ.

Φόρεμα, ARMANI 
EXCHANGE.

Μποτάκι, 
ALDO.

Hair clips, 
ACCESSORIZE.

Φούστα €32,
DOROTHY 
PERKINS.

Φούστα,
LIU JO.
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ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ - 
ΣΠΕΙΡΑ-ΣΠΕΙΡΑ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Στην Κύπρο θα έρθουν για δυο παραστάσεις 

ο Σταμάτης Κραουνάκης και οι Σπείρα 
Σπείρα, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 

στη σκηνή του Ριάλτο, και την Κυριακή, 
26 Ιανουαρίου, στο Δημοτικό Θέατρο 

Λευκωσίας. Οι παραστάσεις θα ξεκινούν 
στις 20.30. Στη σκηνή οι θαυμαστές τους 
θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τον 
Σταμάτη Κραουνάκη μαζί με αξιόλογους 

καλλιτέχνες. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 77777745.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ

Ο Παντελής Θαλασσινός για πρώτη φορά 
εδώ και πολλά χρόνια έρχεται στο νησί 
μας με το δικό του σχήμα, για να τραγου-

δήσει αφιλοκερδώς για τον Αντικαρκινικό Σύνδε-
σμο Κύπρου και το Κέντρο Ανακουφιστικής Φρο-
ντίδας «Αροδαφνούσα». Η συναυλία θα πραγμα-
τοποιηθεί την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου, στις 
20.30, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Στη συ-
ναυλία θα συμμετέχει και η Amalgamation Choir. 

Όλα τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων θα δι-
ατεθούν για την οικονομική ενίσχυση της νέας 
«Αροδαφνούσας», η οποία αρχές του νέου έτους 
θα είναι έτοιμη να δεχθεί τους πρώτους ασθενείς 
σε ένα περιβάλλον που κτηριακά δεν θυμίζει το 
προηγούμενο, αλλά θα προσφέρει την ίδια θαλ-
πωρή και φροντίδα προς τους συνανθρώπους μας 
με εμπειρία καρκίνου. Εισιτήρια προπωλούνται από 
Tickethour Cyprus και τα ACS Courier.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ-ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ» 
ΜΕΧΡΙ 31/01//2020
Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας πα-
ρουσιάζει μια νέα πτυχή της 30χρονης ιστορίας 
του. Οι «Θεματικές αναδρομές - Ένα Μουσείο 
για τη Λευκωσία» πραγματεύονται τη σύλληψη 
του οράματος και τη δημιουργία του μουσείου, ενώ εστιάζουν σε πρό-
σωπα και οργανισμούς που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην 
ίδρυσή του και τη δημιουργία των συλλογών του. Η τέταρτη στη σειρά 
θεματική αναδρομή με τίτλο «Συλλέκτες – Δανειστές» έχει ανοίξει στο 
κοινό και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου 2020. Η έκθεση/πα-
ρουσίαση ασχολείται με τους ανθρώπους που στήριξαν τη δημιουργία 
του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας με το να του εμπι-
στευτούν ένα πολύτιμο ιστορικό αντικείμενο ή ακόμη και ολόκληρες 
συλλογές.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕλΕΚΑΝΟΥliving

«ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ»
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνεχίζονται με επιτυχία οι παραστάσεις του 
«Μικρού Πρίγκιπα» που ανεβάζει το θέα-
τρο Ένα στην Λευκωσία. Το πολυαγαπημένο 
και πολυδιαβασμένο παραμύθι «Ο Μικρός 
Πρίγκιπας», του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, 
βιβλίο το οποίο έχει μεταφρασθεί σε 300 
γλώσσες, μεταφέρει, σε διασκευή, στη σκη-
νή η σκηνοθέτις Βασιλική Ανδρέου, η οποία 
ταξιδεύει τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους 
σε ονειρεμένες ιστορίες δοσμένες με ευφά-
νταστους τρόπους και αυτοσχεδιασμούς. Το 
παραμύθι μεταφέρει στα παιδιά σημαντικά 
μηνύματα για τη φιλία, την αγάπη και τη δύ-
ναμη της φαντασίας. Τακτικές παραστάσεις 
κάθε Σάββατο, στις 3 μ.μ. και κάθε Κυριακή, 
στις 11 π.μ. Για προκρατήσεις στο τηλέφωνο 
22348203.

«REPAINT YOUR LIFE» 
ΣΤΙΣ 7/02/2020
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 Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου, στο Δημοτικό 
Θέατρο Λευκωσίας, στις 19:00, στο οποίο το κοινό θα έχει 
την ευκαιρία να εμπνευστεί, να ταυτιστεί, να δει και να ακούσει 
σημαντικές αληθινές ιστορίες ζωής. Στη σκηνή μαζί του, η κορυφαία 
motivational speaker, γνωστή ως «Iron Lady of Pakistan», η κα 
Muniba Mazari, η οποία σήμερα αποτελεί μιαν από τις πιο δυναμικές 
motivational speakers εν ζωή. Για πληροφορίες και εισιτήρια:
99 611400 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.soldoutticketbox.
com/re-paint-your-life. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων. 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΠΑλΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΚΑΙ ΜΙΟΥΖΙΚΑλ
Once upon a time είναι το όνομα της νέας 
δουλειάς του σχήματος «Two for the road», 
το οποίο είναι βασισμένο σε μια προσεγμένη 
λίστα από διάσημα κομμάτια βγαλμένα από 
παλιές ταινίες και μιούζικαλ και θα ζωντανέ-
ψει την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου, στις 20.00 
στο Τεχνόπολις 20 στην Πάφο. Ο στόχος 
του γκρουπ είναι να εμβαθύνει σε αυτό το 
ιστορικό ρεπερτόριο και να το ξαναζωντανέ-
ψει με αυθεντικές διασκευές και ενορχηστρώ-
σεις γραμμένες για τρομπέτα, φωνή και κιθά-
ρα. Είσοδος €10. Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 70002420.

ONCE UPON A TIME
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ΑΛΑΝΤΙΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
Συνεχίζεται στην Παιδική σκηνή του Σατιρικού 
Θέατρου το υπέροχο παραμύθι «ΑΛΑΝΤΙΝ: 
ένας θαυμάσιος, καινούργιος κόσμος» σε μορ-
φή ενός μιούζικαλ για όλη την οικογένεια, σε δι-
ασκευή και σκηνοθεσία Παναγιώτη Μπρατάκου. 
Για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του θεά-
τρου που δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν το υπέροχο παραμύθι από τις «Χίλιες 
και Μία Νύχτες», θα δοθούν έξτρα παραστά-
σεις σήμερα Κυριακή, 19 και στις 26 Ιανουαρί-
ου, στις 10.30 το πρωί. Πρόκειται για ένα φαντα-
σμαγορικό musical, που μιλάει για τις ανθρώ-
πινες αξίες και τη δύναμη της αγάπης, με πολύ 
χιούμορ, εντυπωσιακές χορογραφίες, περιπέτεια 
και τραγούδια. Για πληροφορίες και κρατήσεις 
στα τηλέφωνα 22312940, 22421609.

«ΛΙΟΛΙΑ»
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η Μemorandum Theatre Group ανακοι-
νώνει τις επιπλέον τελευταίες παραστάσεις 
για την καινούρια της παραγωγή «Λιόλια. 
Μία συγκινητική Ιστορία Αγάπης», βασι-
σμένη στο μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου 
Χρηστομάνου «Κερένια Κούκλα», σε σκη-
νοθεσία / δραματουργία του Παναγιώτη 
Μπρατάκου. Οι παραστάσεις θα ανεβούν 
σήμερα Κυριακή 19, το Σάββατο, 25 και 
την Κυριακή, 26 Ιανουαρίου στις 20.30, 
στη δεύτερη (πάνω) σκηνή του Σατιρικού 
θεάτρου. Για περισσότερες πληροφορίες 
στα τηλέφωνα 96211590, 99659847.

Best of the Rest ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
«Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ»
Το Θέατρο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» ανακοινώνει την επόμενη 
παραγωγή του, το έργο «Η Γυναίκα με τα Mαύρα» του 
Stephen Mallatratt σε μετάφραση Φρίξου Μασούρα, 
βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της Susan Hill, που 
ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ανδρέα Κυριάκου. Η 
πρεμιέρα του έργου αναμένεται να δοθεί στην κεντρική 
σκηνή του Θεάτρου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ», την Παρασκευή, 
24 Ιανουαρίου 2020, στις 20.30, στη Λευκωσία. 
Τακτικές παραστάσεις στη Λευκωσία: Παρασκευή & 
Σάββατο στις 20.30, Κυριακή στις 18.30 μέχρι τις 29 
Φεβρουαρίου. Λεμεσός: Θέατρο «ΕΝΑ», Απρίλιος 
2020. Εισιτήρια: €15/κανονικό, €12/μειωμένο. 
Πληροφορίες: 22818999 & 99621845.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΥΚΛΟΪΣΤΟΡΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ

Μία κουκλοθεατρική παράσταση με τον τίτλο «Μια 
φορά κι έναν καιρό», που θα ενθουσιάσει τους μι-
κρούς μας φίλους, παρουσιάζει η ομάδα Κουκλοϊ-
στορίες. Πρόκειται για μια παράσταση η οποία είναι 
βασισμένη στο παραμύθι της Μάγια Μπάριτς «Το 
τραγούδι του ποταμού». Σε διασκευή και σκηνοθε-
σία Λουκίας Αντωνίου. Παραστάσεις θα ανεβούν 
από την Κυριακή 25, Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου, στις 
11.00 και 16.00, στο Παλιό Ξυδάδικο στη Λεμε-
σό, στις 9 Φεβρουαρίου, στις 11.00, στην Αποθή-
κη  79, στη Λάρνακα, και στις 15 και 16 Φεβρουα-
ρίου, στις 16.00 και 11.00, στο ARTos foundation 
στη Λευκωσία. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο 
τηλέφωνο 99554078.

«ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ»

ΤΑ ΛΥΤΡΑ 
ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Οι πρώτες φλόγες του 
Εμφυλίου τυλίγουν τη 
χώρα. Υπό μυστηριώ-
δεις συνθήκες εξαφανί-
ζονται η εξάχρονη κόρη Γερμανού 
ανώτατου διπλωμάτη και ο πεντά-
χρονος γιος της Ελληνίδας υπηρέ-
τριάς του. Η Αθήνα συνταράσσεται 
από τη διπλή απαγωγή. 

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 1 
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ
ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ
EKΔΟΣΕΙΣ ψυχΟγΙΟΣ
Ελληνισμός της διασπο-
ράς, 1791-1913.
Βραΐλα, Βιένη, Κωνσταντινούπολη, 
Αμβέρσα. Τέσσερεις Ελληνίδες, 
τέσσερεις γενιές της ίδιας φαμί-
λιας, τέσσερεις σπουδαίες γυναί-
κες, μοιράζονται μέσα σε έναν 
ολόκληρο αιώνα το ίδιο κύτταρο 
και την ίδια απόγνωση, προσπα-
θώντας να διατηρήσουν την εθνι-
κή τους ταυτότητα και να δώσουν 
απαντήσεις σε όλα τα μεγάλα «για-
τί» της ζωής.

Books Etc

 ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ

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

ΕνΑ μΟνΑΔΙΚΟ ΡΕΣΙΤΑλ
γΙΑ φωνή ΚΑΙ ΚΙθΑΡΑ!
ή Ελένη Βιτάλη, μια από τις σπουδαιότερες ερ-
μηνεύτριες των τελευταίων δεκαετιών, θα συ-
ναντηθεί επί σκηνής με τον διεθνούς φήμης 
κιθαρίστα και συνθέτη Παναγιώτη μάργαρη 
την Πέμπτη, 6 φεβρουαρίου, στις 20:30, στο 
Δημοτικό θέατρο Στροβόλου. Οι δύο καλλιτέ-
χνες θα ερμηνεύσουν κομμάτια από την πλού-
σια δισκογραφία τους, καθώς και τραγούδια 
που αγαπούν. Ένα μυσταγωγικό μουσικό τα-
ξίδι αισθήσεων, πλημμυρισμένο από πάθος, 

μαγεία και πλού-
σια συναισθήματα. 
Τιμή εισιτηρίου: €20 
/ €15. Τα καθαρά 
έσοδα θα δοθούν 
στο ταμείο υποτρο-
φιών για τους άπο-
ρους σπουδαστές 
μουσικής. Εισιτήρια προπωλούνται: Tickethour.
com.cy και σε όλα τα καταστήματα ACS. για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
99430654.
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Το ΤελευΤαίο ανΤίο σΤην 
αγαπημενη ηθοποίο καί 
ΤραγουδίσΤρία
Το τελευταίο αντίο στην Έρρικα μπρόγιερ 
είπαν το μεσημέρι του Σαββάτου, 11 ιανουα-
ρίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί της 
μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. η 
γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια έφυγε 
από τη ζωή στις 5 ιανουαρίου, σε ηλικία 77 
ετών, ύστερα από σύντομη μάχη που έδωσε 
με τον καρκίνο. Συντετριμμένη αποχαιρέτησε 
τη μητέρα της η κόρη της από τον γάμο της 
με τον Κώστα Βουτσά, Σάντρα Βουτσά, ενώ ο 
μεγάλος ηθοποιός δεν έδωσε το «παρών» 
του στην κηδεία, καθώς όπως είχε πει και 
παλαιότερα, είναι δύσκολο για την υγεία του 
να αποχαιρετά αγαπημένα του πρόσωπα.

εκανε πίλοΤο η Τηλεοραση 
σίγμα καί αφησε εξαίρεΤίκεσ 
ενΤυπώσείσ
Με γοργούς ρυθμούς προχωρεί η επανα-
φορά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μετά 
από μια δεκαετία, της θρυλικής σατιρικής 
εκπομπής «Πού πάμε» με τους αγαπημένους 
παρουσιαστές Παναγιώτη Δημόπουλο και 
Αντρέα Δημητρόπουλο. Πριν από μερικά 
24ωρα έγινε πιλότος για την εκπομπή, που 
άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, και στον 
οποίο υπάρχουν φάρσες από ταλαντού-
χους ηθοποιούς της κυπριακής τηλεόρασης, 
αστεία βίντεο, καυστική ανάλυση της επικαι-
ρότητας και πολλά άλλα που θα συζητη-
θούν. 

ΕρριΚΑ μΠρΟγιΕρ

εκανε πρεμίερα
σΤο σίγμα

VELVET

MY STYLE ROCKS

Χαμογελα ίκανοποίησησ
γία Το σοου μοδασ
Τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, έκανε πρεμιέρα 
το My Style Rocks σε Ελλάδα και Κύπρο και ο 
ΣΚΑΪ κέρδισε το στοίχημα, καθώς τα νούμερα 
τηλεθέασης τούς άφησαν απόλυτα ικανοποι-
ημένους. Οι πολυσυζητημένες παίκτριες αλλά 
και η ιδιαίτερα αυστηρή κριτική επιτροπή, την 
οποία συνθέτουν η Έλενα Χριστοπούλου, ο 
Στέλιος Κουδουνάρης και ο Λάκης Γαβαλάς, 
δείχνουν από την αρχή πως το γλυκό έδεσε 
και θα είναι το σόου που θα ξεχωρίσει το δεύ-
τερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν. 

ΠΟΥ ΠΑμΕ

H ισπανική σειρά που 
παρακολούθησαν περισσότεροι από 
50.000.000 τηλεθεατές έκανε 

πρεμιέρα στο σίγμα. πρόκειται για μιαν 
από τις πιο ακριβές και δημοφιλέστερες 
παραγωγές που πραγματοποιήθηκε ποτέ 
στην ίσπανία. η σειρά προβάλλεται 
καθημερινά, μετά τις Τομές στα γεγονότα, 
στις 21:15, μέχρι τον μάρτιο, που ο 
ερχομός του Big Brother θα φέρει αλλαγές 
στον προγραμματισμό. 
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ΑνΑτροπή μετΑ το προβλήμΑ υγείΑς
του ΑνδρεΑ μίκρουτςίκου
οι αιτήσεις για το Big Brother ξεπέρασαν κάθε προσδοκία καθώς ο 
αριθμός άγγιξε τις 10.000, ενθουσιάζοντας την παραγωγή του. το 
ριάλιτι, που κάνει πρεμιέρα τον μάρτιο στο ςκΑΪ και στο ςίγμΑ, 
εξετάζει ακόμη αιτήσεις για να επιλέξει τους πιο ενδιαφέροντες δια-
γωνιζόμενους στην επαναφορά του μετά από τόσα χρόνια. δεν βρέ-
θηκε ακόμη παρουσιαστής, ούτε και το άτομο που θα είναι η φωνή 
του Big Brother, αφού ο Ανδρέας μικρούτσικος, που προοριζόταν 
για τον ρόλο αυτό, αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Όσο για τους 
παίκτες είναι βέβαιο πως θα συμμετέχει τουλάχιστον ένα ισχυρό 
πρόσωπο από την κύπρο, ενώ μάλιστα εξετάζεται και το ενδεχόμενο 
οι διαγωνιζόμενοι από κύπρο να είναι δύο. 

 

ήλίΑνΑ πΑπΑγεΩργίου

Θα παρουσιασει το Big Brother;
Πολλά γράφονται τις τελευταίες ημέρες για το 
ποιος θα βρεθεί στην περιζήτητη καρέκλα της 
παρουσίασης του Big Brother, που έρχεται τον 
ερχόμενο Μάρτιο στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ 
μέσω του ΣΚΑΪ Ελλάδος. Το όνομα της Ηλιά-
νας Παπαγεωργίου παίζει έντονα, ωστόσο τα 
όσα γράφτηκαν δεν φαίνεται να έχουν βάση 
μιας και η κολλητή φίλη της Έλενα Χριστοπού-
λου το διέψευσε, λέγοντας πως αν ίσχυε κάτι 
τέτοιο θα ήταν ενημερωμένη και εκείνη. 

Aντρή κΑρΑντΩνή

επίβεβΑίΩςε τίς φήμες κΑί 
μετΑκομίζεί ςτο ρίκ

το πρωί της τετάρτης η διοίκηση του ρίκ με 
δελτίο τύπου ανακοίνωσε τη συνεργασία 
με την εκπομπή «παραδοσιακή βραδιά στο 
ρίκ» με την Άντρη καραντώνη και τον 
μιχάλη Χατζημιχαήλ. ή εκπομπή κάνει πρε-
μιέρα το ςάββατο, 8 φεβρουαρίου, στις 
21:30. το στοίχημα πλέον για την παρουσι-
άστρια είναι να φέρει τους τηλεθεατές στο 
κρατικό κανάλι και να αποκτήσει ικανοποι-
ητικά νούμερα τηλεθέασης. 

ΧρίςτίνΑ κυρίΑκου

Η αποκαλυψΗ για 
τΗν καταΘλιψΗ
Η Χριστίνα Κυριάκου μοιράστηκε με τους διαδι-
κτυακούς της φίλους σε μια κατάθεση ψυχής τι 
συνέβαινε στην προσωπική της ζωή πριν από 
μερικούς μήνες και τις δύσκολες στιγμές που 
έζησε, τις οποίες δεν ήξερε κανείς. «Κάνοντας 
εκκαθάριση στο κινητό βρίσκω αυτήν τη φωτο-
γραφία και ήθελα να μοιραστώ μαζί σου το 
background. 4.30 π.μ. Μάιος 2019: Περιμένο-
ντας το Skype call για το τελικό μου interview με 
την Emirates για να με πάρουν δουλειά σαν 
αεροσυνοδό. Ένιωθα ή τουλάχιστον νόμιζα ότι 
ήμουν έτοιμη να τα αφήσω όλα και όλους πίσω 
μου και να το ξεκινήσω από την αρχή...».

BIG BROTHER

τί ΑποφΑςίςτήκε γίΑ το μελλον τής ςείρΑς;
μετά το κόψιμο της σειράς «Αστέρια στην Άμμο» και το πάγω-
μα για τρίτη σειρά τη φετινή σεζόν, ήρθαν χαρούμενα νέα στα 
αφτιά του Ανδρέα γεωργίου και του κούλλη νικολάου. ςύμφω-
να με πληροφορίες, ο ςκΑΪ τούς έδωσε το πράσινο φως και οι 
«8 λέξεις» θα είναι στο πρόγραμμα του καναλιού και την επό-
μενη τηλεοπτική σεζόν, παρά το ότι τα νούμερα δεν είναι τόσο 
ψηλά όσο προσδοκούσαν.

8 λεΞείς
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GNOMI
ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ
Η διαφημιστική εταιρεία GNOMI 
υποδέχθηκε στα γραφεία της πελάτες, 
συνεργάτες και ανθρώπους των ΜΜΕ, 
για να περάσουν ένα όμορφο, γιορτινό 
απόγευμα με χαλαρή Jazz μουσική, αλλά 
κυρίως για να μάθουν περισσότερα γύρω 
από τον αυτισμό και να τον στηρίξουν 
έμπρακτα. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν 
στον Σύνδεσμο «ΜΑΖΙ» για τη δημιουρ-
γία ειδικής μονάδας ανάρρωσης σε 
νοσοκομείο, για τα παιδιά με αυτισμό.

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

Η Χριστιάνα Πογιατζή, η Μαρία Κυριάκου, η Γεωργία Τουτουντζιάν
η Μαίρη Χάματσου και η Μαρία Ταμάσιου

Η Αθηνά Σιεττάνη

Η Ρωξάνη Παστού και
η Αθηνά Σιεττάνη

Όλοι οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να 
αποκτήσουν «Αυθεντικό Γνωμικό Artwork» που 
σχεδίασαν οι άνθρωποι της εταιρείας με αγάπη, 
όπως κάρτες, mugs, T-shirts, φωτογραφίες, 
illustrations.

 Η Ιωάννα Λουκά, η Αγγελίνα Νεοφύτου, η Ξένια 
Χατζηδημητρίου και η Νίκη Λιαλιάρη

Ο Αντώνης Κοτζιαμάνης, η Αθηνά 
Αντωνίου και ο Γιώργος Δημητρουλάκης

Η Δέσποινα Ευσταθίου, η Μαρία Κυριάκου, ο Κυριάκος Ιωάννου,
η Αναστασία Γρούτα και η Γεωργία Τουτουντζιάν
Η Δέσποινα Ευσταθίου, η Μαρία Κυριάκου, ο Κυριάκος Ιωάννου,Η Δέσποινα Ευσταθίου, η Μαρία Κυριάκου, ο Κυριάκος Ιωάννου,
η Αναστασία Γρούτα και η Γεωργία Τουτουντζιάνη Αναστασία Γρούτα και η Γεωργία Τουτουντζιάν

Η Βούλα Σαββίδου και η Μαρία 
Κωνσταντίνου

Ο Χριστόφορος Χριστοφόρου, η Μαρία Πισσουρίου, η Μαίρη Χάματσου,
η Ελπίδα Μαραγκού, η Μαριάννα Ζερβίδη και ο Μάριος Ιωάννου 
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ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

Η Ρωξάνη Παστού και
η Αθηνά Σιεττάνη

Ο Γιώργος Δημητρουλάκης 
και ο Σωκράτης Σωκράτους 

Ο Μάριος Κυθρεώτης και ο Νίκος Κανέλλης Ο Πέτρος Χαραλάμπους και η Μαρία Ζένιου Η Νατάσσα Καπάταη και ο Νίκος Κανέλλης

Η Μαίρη Χάματσου και
η Μαριάννα Ζερβίδου

Όλοι οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να 
αποκτήσουν «Αυθεντικό Γνωμικό Artwork» που 
σχεδίασαν οι άνθρωποι της εταιρείας με αγάπη, 
όπως κάρτες, mugs, T-shirts, φωτογραφίες, 
illustrations.

Η Αναστασία 
Γρούτα

Ο Κυριάκος Ιωάννου και η Κατερίνα 
Φιλιππίδου

Η Δέσποινα Ευσταθίου, η Μαρία Κυριάκου, ο Κυριάκος Ιωάννου,
η Αναστασία Γρούτα και η Γεωργία Τουτουντζιάν
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ΟRB
XΑΛΑΡΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ 
ΕΚΛΕΚΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Γνωστή για τη «work hard, play 
hard» φιλοσοφία της, η ομάδα 
της ORB διοργάνωσε ένα χρι-
στουγεννιάτικο πάρτι στο Lost 
& Found. Η ομάδα απόλαυσε 
κοκτέιλ, τσιμπήματα και χαλαρή 
κουβέντα με όλους τους πελάτες, 
συνεργάτες και φίλους του 
γραφείου, σ’ ένα χαλαρό και 
ευχάριστο περιβάλλον που 
ταιριάζει απόλυτα με τον εναλλα-
κτικό χαρακτήρα της εταιρείας. 

Η Ευαγγελία Παρασκευά, ο Στέλιος Παπαπέτρου και η Στέλλα 
Ρούσσου

Η Μέλπω 
ΠροκοπίουΟ Μάριο Βίτμαρ και ο Ηλίας Αντωνιάδης

Η Μαρία ΚυριάκουΗ Μαρία ΚυριάκουΗ Μαρία Κυριάκου

 Η Μαριαλένα 
Χριστοφή

Η Νικολέτα 
ΧαραλάμπουςΗ Νατάσα Κυπριανού και η Πετρούλα Δαμιανού

Ο Στέφανος Χριστοδούλου και
η Μαρία Χρήστου
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Η Αγάπη Χαραλάμπους και η Άντρη 
Λάμπρου

Ο Δημήτρης και η Κυριακή Παπαλοΐζου

Η Μαρία Κυριάκου, ο Ηλίας Αντωνιάδης, η Μαρία Μαυρομμάτη και η Ιουλία Πέτρου
Η Νικολέτα 
Χαραλάμπους

Ο Ανδρέας Γιόρτσιος Η Μαρία Βαρελάκη
Η Νικολέτα Χαραλάμπους και
η Γεωργία Τουτουντζιάν

Η Άντρη Λάμπρου, ο Χριστόδουλος Γεωργιάδης και
η Αγάπη Χαραλάμπους

Η Ελένη Φυσέντζου, η Κυριακή Βασιλείου και η Μαρία 
Ζαχαρούδη
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Ο Παύλος Νικολάου και
ο Πέτρος Μακρής

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜARA
ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ 
OPENING
Το εντυπωσιακό opening του νέου, 
μοναδικής πολυτέλειας ξενοδοχείου 
Amara πραγματοποιήθηκε με μια μοναδική 
τριήμερη εκδήλωση. Εκλεκτοί καλεσμένοι 
από την Κύπρο και το εξωτερικό είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν τη διακριτική 
πολυτέλεια, την αιθέρια αισθητική και τη 
δωρικότητα που χαρακτηρίζει τη νέα ξενο-
δοχειακή μονάδα που κοσμεί τη Λεμεσό.

Ο Nobu Matsuhisa, ο Δήμος Δημοσθένους, η Nimisa Δημοσθένους, ο Giorgio 
Locatelli και ο Γιώργος Παπαϊωάννου

Ο Σταύρος Δημοσθένους και ο Γιώργος 
Βασιλείου

Ο  Νίκος Αναστασιάδης και ο Nobu Matsuhisa.

Η Έλσα Αναστασιάδου Λούτσιου και ο Ταούφικ 
Χούρι  Η Τερέζα Ηλιάδη και η Αγγέλω Δημητρίου

Ο Μίλτος Καμπουρίδης και
η Μαρίνα Βερνίκου

Η Σοφία Βασιλείου 
Αβραάμ

Η Κάτια Θεοδότου
Ο Sami Azzam και
η Kerry Azzam

Η Γιώτα Παπαδοπούλου και ο Giorgio 
Locatelli

Η Ανδρούλα Βασιλείου
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕ-
ΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
H ETHΣΙΑ ΕΚΔΗ-
ΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ
Ο Σύνδεσμος Ηνωμένων 
Εθνών Κύπρου διοργάνωσε 
στο Προεδρικό Μέγαρο 
την ετήσια εκδήλωσή του για 
την Ημέρα των Ηνωμένων 
Εθνών και την Ημέρα των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΕγΚΑΙΝΙΑ
«KITCHEN LAB BY 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ»
Πραγματοποιήθηκαν με 
μεγάλη επιτυχία πριν από 
λίγες μέρες τα εγκαίνια του 
εκθεσιακού χώρου για κουζί-
νες «Kitchen lab by Πέτρος 
Μακρής» στη Λάρνακα. Τα 
εγκαίνια τέλεσαν οι Δήμαρχοι 
Λάρνακας, κ. Ανδρέας Βύρας 
και του κατεχόμενου χωριού 
Λύσης, κ. Ανδρέας Καουρής.

Η χορωδία της ΑΤΗΚ, υπό τη διεύθυνση της 
κας Ρίτας Ολυμπίου.

Ο Νίκος Κέττηρος, ο Ανδρέας Καουρής, 
ο Ανδρέας Βύρας και ο Πέτρος Μακρής

Ο Παύλος Νικολάου και
ο Πέτρος Μακρής

Η Άντρη και ο Πέτρος Μακρή 
και ο Χαρίτος Κλουβιδάκης

Ο Δρ Χρίστος Α. Θεοδούλου Ο Δρ Χρίστος Α. Θεοδούλου, η κα Κλέλια Θεοδούλου και η κα Πόλυ 
Ρούσου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜARA
ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ 
OPENING
Το εντυπωσιακό opening του νέου, 
μοναδικής πολυτέλειας ξενοδοχείου 
Amara πραγματοποιήθηκε με μια μοναδική 
τριήμερη εκδήλωση. Εκλεκτοί καλεσμένοι 
από την Κύπρο και το εξωτερικό είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν τη διακριτική 
πολυτέλεια, την αιθέρια αισθητική και τη 
δωρικότητα που χαρακτηρίζει τη νέα ξενο-
δοχειακή μονάδα που κοσμεί τη Λεμεσό.

Ο Nobu Matsuhisa, ο Δήμος Δημοσθένους, η Nimisa Δημοσθένους, ο Giorgio 
Locatelli και ο Γιώργος Παπαϊωάννου

Ο Σταύρος Δημοσθένους και ο Γιώργος 
Βασιλείου

Ο  Νίκος Αναστασιάδης και ο Nobu Matsuhisa.

Η Έλσα Αναστασιάδου Λούτσιου και ο Ταούφικ 
Χούρι  Η Τερέζα Ηλιάδη και η Αγγέλω Δημητρίου

Ο Μίλτος Καμπουρίδης και
η Μαρίνα Βερνίκου

Η Σοφία Βασιλείου 
Αβραάμ

Η Κάτια Θεοδότου
Ο Sami Azzam και
η Kerry Azzam

Η Γιώτα Παπαδοπούλου και ο Giorgio 
Locatelli

Η Ανδρούλα Βασιλείου

Η Άντρη και ο Πέτρος 
Μακρή

Ο Πάτερ Νικόλαος, ο Νίκος Κέττηρος,
ο Ανδρέας Καουρής και ο Ανδρέας Βύρας
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

  Το PeloPonnese Wine Festival…

Με σκοπό την προώθηση της 
καινοτομίας, του πειραματι-
σμού και της συνεργασίας 

στον τομέα της Τεχνολογίας και των Βι-
ντεοπαιχνιδιών, η οργανωτική επιτροπή 
του GameShow Cyprus, ο πρωτοπόρος 
οργανισμός eSports Kinx Gaming και 
η PrimeTel PLC φέρνουν κοντά μας για 

πρώτη φορά στην Κύπρο τη διοργάνω-
ση του διεθνούς Global Game Jam. Το 
Global Game Jam είναι η μεγαλύτερη 
παγκόσμια διοργάνωση για την προώ-
θηση της καινοτομίας στον τομέα των 
βιντεοπαιχνιδιών. Με συμμετοχές που 
ξεπερνούν τις 108 χώρες, 800 διαφο-
ρετικές τοποθεσίες, 42.000 συμμετέχο-

ντες και 8.606 νέα παιχνίδια, το Global 
Game Jam έχει κερδίσει μια μόνιμη 
θέση στο Guinness World Records. To 
πρωτοπόρο αυτό event υποστηρίζουν 
οι: Gameshow Cyprus, Kinx Gaming, 
PrimeTel Plc, Gameworld.gr, Kemanes 
Print Shop, Bionic Electronics, Bolt και το 
ενεργειακό ποτό Red Bull.

iliFe-tRooDos 
ΜαΣ ΠροΣΚαΛΕΙ ΣΤηΝ οΜορφΙα 
ΤοΥ ΧΕΙΜώΝα!
Και πού ο χειμώνας βάζει την πιο καλή του… 
φορεσιά; Μα, στο Τρόοδος φυσικά, που αυτήν 
την περίοδο φορά τα κατάλευκά του! Συμβου-
λευθείτε τις οδηγίες του Τμήματος Τροχαίας της 
Αστυνομίας Κύπρου, ενημερωθείτε για τις καιρι-
κές συνθήκες και αφού όλα είναι εντάξει, ελάτε 
στην Πλατεία Τροόδους! Πέρα από το μοναδι-
κό τοπίο, τις χιονισμένες πλαγιές, τα πανύψηλα 
δέντρα, τα ρυάκια και τη συνολικά πανέμορφη 
φύση, εκεί στην Πλατεία θα βρείτε και το σημείο 
ενημέρωσης του έργου iLIFE-TROODOS: «Εθνι-
κό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσι-
κών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών», που 
αυτήν την περίοδο φιλοξενεί μία εξαιρετική έκθε-
ση φωτογραφίας με θέμα τη ζωή του Τροόδους: 
Πεταλούδες, πουλιά, φυτά, πολιτιστικοί θησαυ-
ροί, επιλεγμένοι χώροι αναψυχής, όλα, έχουν 
αποτυπωθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία από τον 
φακό των φωτογράφων. www.ilifetroodos.eu.

αΠοΚαΛΥΠΤΕΙ ΜΙα ΝΕα 
ΚαΤηγορΙα ΚαΙΝοΤοΜώΝ, 
liFestyle οΙΚΙαΚώΝ 
ΣΥΣΚΕΥώΝ ΣΤη Ces 2020

Η Samsung Electronics συνεχίζει να θέτει 
τα πρότυπα για το σύγχρονο σπίτι παρουσι-
άζοντας μία σειρά βραβευμένων καινοτο-
μιών στη CES 2020. Οι νέες έξυπνες συ-
σκευές, επανεφευρίσκουν τις καθημερινές 
εργασίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους 
ανθρώπους να αφιερώνουν χρόνο σε όσα 
και όσους αγαπούν. «Στη Samsung στό-
χος μας είναι να δημιουργούμε οικιακές 
συσκευές σχεδιασμένες να λειτουργούν 
σύμφωνα με τον σημερινό τρόπο ζωής - 
συσκευές που συνδυάζουν τον μοντέρνο 
σχεδιασμό με καινοτόμες νέες τεχνολο-
γίες», δήλωσε ο Ηarry Choi, Senior Vice 
President, Digital Appliance Design Team & 
Lifestyle Labs, της Samsung Electronics. 

louis ivi MaRe
ΕΠΙΣηΜα ΕγΚαΙΝΙα 
γΙα Το ΠΕΝΤαΣΤΕρο 
«ΣΤοΛΙδΙ» ΤηΣ ΠαφοΥ

Στην παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, 
επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της Κύ-
πρου καθώς και της τοπικής κοινότητας, η Louis 
Hotels τέλεσε τα επίσημα εγκαίνια του νέου της 
πεντάστερου ξενοδοχείου στην Πάφο, Louis 
Ivi Mare. Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο 
Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Σάββας Περδίος, 
ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Μακαριότατος Αρ-
χιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος. Στην 
ομιλία του ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομί-
λου, Κωστάκης Λοΐζου, αφού ευχαρίστησε 
τους παρευρισκομένους που έδωσαν το «πα-
ρών» τους στα εγκαίνια, ανέφερε: «Είμαστε ιδι-
αίτερα περήφανοι που σήμερα εγκαινιάζουμε 
και επίσημα το ολοκαίνουριο ξενοδοχείο μας 
Louis Ivi Mare στη Πάφο».

…ΚΑι ΤΑ ΕξΑιρΕΤιΚΑ ΚρΑΣιΑ ΤΟΥ!
Η μεγαλύτερη ομάδα οινοποιών των 
Wines of Peloponnese που έχει επισκε-
φτεί ποτέ την Κύπρο, θα βρίσκεται στις 3 
Φεβρουαρίου στη Λεμεσό για να παρου-
σιάσει τα σπουδαία κρασιά του Πελο-
ποννησιακού αμπελώνα στους Κύπριους 
επαγγελματίες και οινόφιλους. Το ετή-
σιο Peloponnese Wine Festival θα λάβει 
χώραν στην αίθουσα Ceronia Hall του 
Carob Mill Restaurants, Vasilissis Street, 
Limassol 3602 από τις 12:00 έως τις 
20:00.

GLOBAL GAME JAM
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΥ EΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 liDl ΚΥΠροΥ

ΑΠΟΣΥρΕι ΠρΩΤΗ ΚΑι ΟριΣΤιΚΑ
ΤΑ ΠΛΑΣΤιΚΑ ΜιΑΣ ΧρΗΣΗΣ
Η Lidl Κύπρου είναι η πρώτη επιχείρη-
ση οργανωμένου λιανεμπορίου τρο-
φίμων στην Κύπρο που αποσύρει ορι-
στικά από τα καταστήματά της στις 
31.12.2019 τα πλαστικά μίας χρή-
σης, όπως καλαμάκια, ποτήρια, πιάτα, 
μαχαιροπίρουνα και μπατονέτες. Μέ-
χρι το 2025 η Lidl Κύπρου δεσμεύεται 
για περαιτέρω μείωση του πλαστικού 
κατά 20% και τη χρήση 100% ανα-
κυκλώσιμων υλικών στις συσκευασί-

ες προϊόντων 
ιδιωτικής ετικέ-
τας. Τα μέτρα 
αυτά αποτε-
λούν μέρος 
του REset Plastic, της διεθνούς στρατη-
γικής του ομίλου Schwarz για το πλα-
στικό, στην οποία συμμετέχει και η Lidl 
Κύπρου. O όμιλος Schwarz αποτελεί 
μιαν από τις μεγαλύτερες εμπορικές 
επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο, ανα-
γνωρίζει και αναλαμβάνει την ευθύνη 
που του αναλογεί για το περιβάλλον.

SAMSunG

   altius insuRanCe

VIRGIL ABLOH KAI TO EVIAn®
ΔΙΕΥΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΟΡΙΑ, ME TH LIMITED EDITION ΣΥΛΛΟΓΗ
«ONE DROP CAN MAKE A RAINBOW»
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   Altius insurAnce

Το evian® σε συνεργασία 
με τον οραματιστή σχεδια-
στή Virgil Abloh παρουσιά-

ζουν το πρώτο δημιουργικό έργο, 
της limited edition συλλογής «One 
Drop can make a Rainbow». Τα 
στυλάτα και συλλεκτικά κομμάτια 

της συλλογής, που αντανακλούν 
τόσο το όραμα της evian® όσο και 
του σχεδιαστή, δημιουργήθηκαν 
όχι μόνο για να προσφέρουν πε-
ρισσότερες επιλογές ενυδάτωσης 
αλλά και περισσότερες βιώσιμες 
επιλογές. Τα σχέδια του Virgil για 

το evian® είναι εμπνευσμένα από 
το πιο όμορφο και το πιο απλό φυ-
σικό φαινόμενο. Το ουράνιο τόξο. 
Το μεταλλικό νερό evian® διανέ-
μεται από την Iakovos Photiades 
Foodstuff Suppliers LTD, αποκλειστι-
κό αντιπρόσωπο στην Κύπρο.

novA cyprus 
Νικητές ΒραΒέιωΝ

Χρυςης ςφαιρας 2020
Οι ταινίες και οι σειρές που παίζουν στη Nova 
Cyprus σάρωσαν και φέτος τα Βραβεία της 
Χρυσής Σφαίρας!!! «Once Upon a Time... in 
Hollywood» & «1917» οι μεγάλοι νικητές και 
οι σειρές «Chernobyl», «Succession» & «The 
Loudest Voice» έκαναν τη διαφορά! Από την Κυ-
ριακή, 5 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή, 16 
Φεβρουαρίου, το NovastarsHD προβάλλει πάνω 
από 60 βραβευμένες και υποψήφιες για βράβευ-
ση ταινίες, δύο κάθε βράδυ από τις 21:30. Οι 
ταινίες έχουν διακριθεί στα μεγαλύτερα διεθνή κι-
νηματογραφικά βραβεία, όπως Golden Globes, 
SAG Awards, BAFTA, Oscars και Emmy, Ταυτό-
χρονα, το κανάλι έχει ετοιμάσει και ειδικά αφιε-
ρώματα σε δημοφιλείς ηθοποιούς και καταξιωμέ-
νους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, με την προβολή 
διακεκριμένων ταινιών τους.

AlexAnder college 
Παρουςιαςη μαθηματωΝ 
ACCA ςέ ΛαρΝακα και Λέυκωςια 
Το επαγγελματικό προσόν ACCA αναπτύσσει 
γνώσεις και δεξιότητες, ενώ επιτρέπει στους 
μελλοντικούς σπουδαστές να αναπτύξουν 
μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο πεδίο των 
χρηματοοικονομικών και του management. 
Οι παρουσιάσεις θα γίνουν την Πέμπτη, 9 
Ιανουαρίου, 19:00 - 20:00, στο κτήριο του 
Ledra College στη Λευκωσία και τη Δευτέρα, 
13 Ιανουαρίου, 19:00 - 20:30, στο κεντρικό 
campus του Alexander College στη Λάρνακα. 
Κατά τις συναντήσεις, όλοι οι παρευρισκόμενοι 
θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα 
μαθήματα του ACCA, τα οποία θα προσφέ-
ρονται στη συνέχεια από το Ινστιτούτο PAC, 
σε συνεργασία με το Alexander College. Για 
περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.professional.
alexander.ac.cy/seminars/acca-courses

ομαδικο ςΧέδιο 
αςφαΛέιας 
Ζωης ςτους 
δαΝέιοΛηΠτές 
του οργαΝιςμου 
Χρηματοδοτηςέως 
ςτέγης
Η ασφαλιστική εταιρεία 
ALTIUS INSURANCE LTD και 
ο Οργανισμός Χρηματοδο-
τήσεως Στέγης προχώρησαν 
σε σύναψη τριετούς συμφω-
νίας συνεργασίας, μέσω της 

οποίας παρέχεται στα μέλη 
του Οργανισμού Χρηματο-
δοτήσεως Στέγης ομαδικό 
σχέδιο Ασφάλισης Ζωής, το 
οποίο προσφέρει ασφαλιστική 
κάλυψη έναντι θανάτου από 
οποιαδήποτε αιτία και μόνιμης 
ολικής ανικανότητας. 

VIRGIL ABLOH KAI TO EVIAN®
ΔΙΕΥΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΟΡΙΑ, ME TH LIMITED EDITION ΣΥΛΛΟΓΗ
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ΤΟ ΣΤρΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟύρΤΙ...
ΣΤΑ ΚΑΛύΤερΑ ΤΟύ!

Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρο-
νης αγοράς, η Γαλακτοβιομηχανία ΖΗΤΑ προ-
χώρησε σε φρεσκάρισμα της εμφάνισης των 
στραγγιστών γιαουρτιών της, με μια νέα πρότα-
ση που αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα, τη γνώ-
ση και την πολυετή εμπειρία της εταιρείας στον 
χώρο. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανα-
κοίνωση, «Σε έναν κόσμο όπου όλοι προσπα-
θούν πολύ σκληρά να εντυπωσιάσουν, εμείς 
στη ΖΗΤΑ πιστεύουμε στην ειλικρίνεια και επιλέ-
γουμε να παραμένουμε καθαροί, πραγματικοί 
και απλοί. Προχωράμε μπροστά, με αφοσίω-
ση στην υπόσχεσή μας να προσφέρουμε μόνο 
το καλύτερο. Ανώτερη ποιότητα, αξεπέραστη 
αξία και φυσικά μοναδική γεύση. Η απαλή πα-
λέτα χρωμάτων που επιλέξαμε για τις νέες μας 
συσκευασίες διατηρεί το χαρακτηριστικό ροζ, 

μπλέ και κίτρινο 
χρώμα που αγαπή-
σαμε και εμπιστευ-
όμαστε, ενώ ταυτό-
χρονα δίνει έμφαση 
στην αθωότητα και 
την απλότητα του 
προϊόντος».

γαΛακτοΒιομηΧαΝια Ζητα

  14ος οΠαΠ μαραθωΝιος Λέμέςου γςο

Η MEDOCHEMIE ΧΟρΗΓΟΣ 
ΤΟύ ΑΓώνΑ 5ΚΜ CITy RACE 
Η φαρμακοβιομηχανία Medochemie 
στo πλαίσιo της εταιρικής Κοινωνικής 
της ευθύνης, στηρίζει δυναμικά τον 
ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ 
και καθίσταται Χορηγός και ονοματο-
δότης του αγώνα δρόμου 5ΚΜ City 
Race. Ο Medochemie 5ΚΜ ατομι-
κός αγώνας δρόμου, απευθύνεται 
σε όλους, ενώ αποτελεί ιδανική δι-
αδρομή για νέους δρομείς που θέ-
λουν να ζήσουν την εμπειρία και την 

πρόκληση, να δοκιμάσουν τα όρια 
και τις αντοχές τους. Θα διεξαχθεί 
την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020, στις 
8:10 π.μ. Η εκκίνηση και ο τερματι-
σμός του Αγώνα θα πραγματοποιηθεί 
στο δυτικό μέρος του Μόλου Λεμε-
σού. Για πληροφορίες και εγγραφές:  
www.limassolmarathon.com
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κότητα είναι υπέρ του δέοντος, 
ας βάλετε ένα όριο. Θα κερδίσε-
τε τις εντυπώσεις, αλλά πρέπει να 
υπάρχει υπόβαθρο, γιατί θα είναι 
απαραίτητο στο μέλλον να στηρί-
ξετε σωστά, ό,τι ξεκινήσετε αυτήν 
την εποχή, προσωπική σχέση ή 
δραστηριότητα.

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Ένα κρυφό όνειρο 

σάς απασχολεί. Αν πρόκειται για 
ερωτικής φύσης ζήτημα, τότε θα 
διαπιστώσετε πως ήρθε η στιγμή 
να τολμήσετε να το εκφράσετε 
σταδιακά. Ίσως η συζήτηση με 
έναν φίλο να είναι η βοήθεια που 
χρειάζεστε, ή η ενθάρρυνση. Θα 
μπορούσε να σας προτείνει έναν 
τρόπο προσέγγισης, που δεν έχε-
τε σκεφθεί. Αν είναι ένα δημιουρ-
γικό σχέδιο, τότε θα ήταν καλό 
να βασιστείτε στην άποψη ενός 
μέλους της οικογένειας, προκει-
μένου να προχωρήσετε.

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Ενδιαφέρεστε για νέα 
σχέδια και πρέπει να 

στραφείτε προς ανθρώπους που 
έχουν ίδιες ανησυχίες και στό-
χους με σας. Μία δραστηριότητα 
ομαδική θα σας φέρει κοντά με 
άτομα που θα κερδίσετε με την 
παρουσία σας και την πρωτοτυ-
πία των ιδεών σας. Θα αισθάνε-
στε παραγωγικοί, γεμάτοι σπίθα 
και όνειρα και θα πρέπει να μην 
παραμείνετε βαλτωμένοι. 

ιχθΥες 

20/2 - 20/3
Στον εργασιακό σας 
χώρο μία νέα προο-

πτική ανοίγεται και πρέπει να εί-
στε περισσότερο ενθουσιώδεις, 
για να βγείτε ωφελημένοι. Καθώς 
είστε ευέλικτοι και δημιουργικοί, 
η ευκαιρία θα σας δοθεί, αλλά 
να είστε σε εγρήγορση για να την 
προσαρμόσετε στις συνθήκες 
που επικρατούν αυτήν την επο-
χή. Αν είστε καλλιτέχνες, τότε θα 
έχετε έμπνευση και το έργο σας 
θα αποδώσει, θα αρέσει και θα 
προωθηθεί. 

μήσετε να δώσετε νέα πνοή στην 
αισθηματική σας ζωή. Ένα ταξίδι 
θα μπορούσε να σας προσφέρει 
χαρά και να δημιουργήσει καλύ-
τερες προϋποθέσεις  με το ταίρι 
σας. Ευνοείται η ανταλλαγή ιδεών 
και η συζήτηση για μία μελλοντική 
συνεργασία. Αρκεί να είστε συνε-
τοί και προσγειωμένοι. Καθώς εί-
στε ανοιχτοί σε προκλήσεις αυτήν 
την εποχή, θα υπάρξουν θαυμα-
στές που θα επιδιώκουν να κερδί-
σουν την προσοχή σας, ερωτικά 
ή φιλικά.

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Τολμήστε ένα νέο οι-
κονομικό άνοιγμα, αν 

είστε σίγουροι πως θα σας ανοίξει 
ορίζοντες και θα προσφέρει ευκαι-
ρίες. Ήδη αναζητάτε την καινοτο-
μία στην εργασία σας και η τεχνο-
λογία θα μπορούσε να είναι μία 
στήριξη στο αντικείμενό σας. Το 
ίδιο χρήσιμη μπορεί να σταθεί η 
ιδέα ή η πρόταση που θα έχει κάτι 
διαφορετικό να επιδείξει. Η επαφή 
με το εξωτερικό, ή με ένα άτομο 
επιστημονικά καταρτισμένο για τον 
τομέα σας, θα είναι επωφελής. 

τόξότΗς
23/11 - 21/12
Τολμηροί, ενδιαφέ-
ροντες και παρορ-

μητικοί, περισσότερο από το σύ-
νηθες, θα είστε αυτήν την εποχή. 
Γοητεύετε και εντυπωσιάζετε, αλλά 
επειδή στο ζώδιό σας η πληθωρι-

Λεων
23/7 - 23/8
Σε τρίγωνο ο 
Άρης προς το 

ζώδιό σας, έχει να σας προσφέ-
ρει θετικές εξελίξεις, κυρίως στη 
δημιουργικότητα, στο ταλέντο και 
στην τέχνη που μπορεί να ασκείτε, 
ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά. Στις 
ερωτικές σας κατακτήσεις θα είστε 
γεμάτοι σπίθα, ζωή και κέφι. Χαρεί-
τε την αισθηματική σας ζωή με τον 
καλύτερο τρόπο, αν και θα προκα-
λείτε τη ζήλια στο περιβάλλον σας. 
Αν είστε μόνοι, σας περιμένει μία 
γνωριμία-έκπληξη. Προσοχή σε μία 
προδοσία συναισθηματική. 

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Καθώς είναι σημα-

ντικό για σας να διακριθείτε μέσα 
από τη σχολαστική σας προσπά-
θεια, θα διαπιστώσετε πως αν 
εμπλακούν άτομα από το κοντινό 
σας περιβάλλον, θα δημιουργηθεί 
σύγχυση. Για τον λόγο αυτό δια-
σφαλίστε τις συνεργασίες σας από 
την παρεμβολή τρίτων. Μία πρότα-
ση οικονομικής συνεργασίας θα 
σας βοηθήσει να προχωρήσετε, αν 
περιέχει μία νέα ιδέα, ή αφορά ένα 
νέο αντικείμενο.

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Ενδιαφέρουσα περί-
οδος για να αναζω-

ογονηθεί η σχέση σας και να τολ-

κριός 

21/3 - 20/4
Μία φιλοσοφία σάς 

απελευθερώνει και μπορεί να τολ-
μήσετε μία καινοτομία. Καθώς σας 
εμπνέει ό,τι είναι ξένο και διαφορε-
τικό, ανανεώνεστε και εισπράττετε 
εμπειρίες που θα σας ωφελήσουν 
για να εξελιχθείτε. Μία κατάκτηση 
μπορεί να έχει σχέση με το εξω-
τερικό.

τΑΥρός
 21/4 - 21/5

Αυτή η περίοδος σάς 
προσφέρει την ευκαι-

ρία να ανοίξετε τα «φτερά» σας 
και να καινοτομήσετε στα προσω-
πικά και ερωτικά σας ζητήματα. 
Αλλάζοντας λίγο τη ροή της σχέ-
σης, δώστε νέα σπίθα και αναζω-
ογονηθείτε με το ταίρι σας. Μία 
προσφορά για επένδυση θα είναι 
ριψοκίνδυνη και τα κέρδη ή η απώ-
λεια θα παίζονται στο «πενήντα-
πενήντα»! 

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Κατακτήσεις και εν-
διαφέρουσες γνω-

ριμίες έρχονται στο προσκήνιο, 
σας ανανεώνουν και σας δίνουν 
κέφι και χαρά. Διεκδικητικοί, γοη-
τευτικοί, κερδίζετε το ενδιαφέρον 
όλων στον κύκλο σας, αλλά πα-
ράλληλα είστε σε θέση να κάνετε 
μία διαφορετική προσέγγιση και 
να εκπλήξετε το περιβάλλον σας. 
Αν είστε ήδη σε μόνιμη σχέση, ας 
βρείτε ένα νέο ενδιαφέρον από 
κοινού, για να διατηρείτε τη σπίθα 
της αγάπης σας.

κΑρκινός 

22/6 - 22/7
Κερδίστε τις εντυ-

πώσεις στη δουλειά σας, πρωτο-
τυπώντας ή με το ελεύθερο πνεύ-
μα σας. Ας είστε διορατικοί και 
αρκετά εκφραστικοί, ανοιχτοί και 
ενδιαφέροντες, για να βρίσκεστε 
στο προσκήνιο. Θα μπορέσετε να 
ελιχθείτε και να βρείτε πρωτότυ-
πες θέσεις για να επιβληθείτε. Η 
επικράτηση είναι δύσκολη, αλλά 
η γνώση και η ετοιμότητά σας θα 
σας φέρουν μπροστά από τα γε-
γονότα. 

ZωδιΑ

 ΑΛΙΣΙΑ ΚΙΖ 25/01/1981

Η Αλίσια Κιζ είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, 
τραγουδοποιός, δισκογραφική παραγωγός, πια-
νίστας και ηθοποιός. Έκανε το ντεμπούτο της με 
την J Records. Το άλμπουμ κέρδισε τέσσερα επι-
πλέον βραβεία Grammy το 2005. Αργότερα εκεί-
νο το έτος κυκλοφόρησε το πρώτο της live album, 
Unplugged, και γίνεται η πρώτη γυναίκα που έκανε 
ντεμπούτο με άλμπουμ MTV Unplugged στο νούμε-
ρο ένα. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία, όπως 15 βρα-
βεία Grammy, 17 NAACP Image Awards και έχει 
πωλήσει πάνω από 35 εκατομμύρια λευκώματα και 
30 εκατομμύρια singles παγκοσμίως. Θεωρούμενη 
ως pop icon, το περιοδικό Billboard την ονόμασε 
κορυφαίο καλλιτέχνη της δεκαετίας του 2000 και 
της έβαλε τον αριθμό 10 στη λίστα των Top 50 καλ-
λιτεχνών R & B / Hip-Hop των 25 τελευταίων ετών.

Unplugged, και γίνεται η πρώτη γυναίκα που έκανε 
ντεμπούτο με άλμπουμ MTV Unplugged στο νούμε-
ρο ένα. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία, όπως 15 βρα-
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Την πρώτη της ατομική έκθεση ζωγραφικής με τον τίτλο 
«Κάποιες φορές πρέπει απλώς να παίζεις» πραγματοποί-
ησε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς χθες Σάββατο, 18 Ιανουαρίου. 

Η έκθεση, που έχει τον ίδιο τίτλο με ένα από τα τραγούδια 
της, έγινε στην γκαλερί Sympa, η οποία βρίσκεται στο χωριό 
Φιζάκ, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Την απόφασή της να γίνει ζω-
γράφος ανακοίνωσε η ίδια στο Instagram. Η ίδια ξεκίνησε 
να ζωγραφίζει πριν από τρία χρόνια, επιχειρώντας ένα «νέο 
ξεκίνημα» στη ζωή της. Η γκαλερί χρησιμοποιεί στο ποστ της 
έναν πίνακα της διάσημης τραγουδίστριας, τον οποίο η ίδια 
δώρισε σε μια δημοπρασία στο Λας Βέγκας το 2017. Ο 
πίνακας πουλήθηκε προς 10.000 δολάρια και η τραγουδί-
στρια δώρισε τα χρήματα στα θύματα επίθεσης με πυροβό-
λα όπλα που είχε γίνει ένα μήνα νωρίτερα σε φεστιβάλ μου-
σικής στην πόλη. «Τα λουλούδια συμβολίζουν μια νέα αρχή 
και αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο προχωράμε μπροστά», 
είχε πει τότε η Σπίαρς. Ο πίνακας είχε αγοραστεί από τον 
παρουσιαστή της τηλεοπτικής εκπομπής Lifestyles of the Rich 
and Famous, Ρόμπιν Λεζέ. Να θυμίσουμε ότι από το 2008 
τα οικονομικά της τραγουδίστριας διαχειρίζεται ο πατέρας 
της, καθώς η ίδια είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Μέ-
χρι σήμερα οι δύο τους βρίσκονται στα δικαστήρια, με την 
Μπρίτνεϊ να ζητά την απεμπλοκή της από την κηδεμονία και 
πρόσφατα να κατηγορεί τον πατέρα της ότι κακοποιούσε τα 
παιδιά της. ok!   

 ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΑ

 

Η ΔΙΑΣΗΜΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ 
ΜΠΡΙΤΝΕΪ ΣΠΙΑΡΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ

MΠΡΙΤNΕΪ ΣΠΙΑΡΣ

Η ΔΙΑΣΗΜΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Από τον χώρο της 
μουσικής  η Μπρίτνεϊ 

Σπίαρς μεταβαίνει 
στον χώρο της 

ζωγραφικής.
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