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MIΣΕΛ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ

BIG
PICTURE

Τη δική τους ιστορία θα γράψουν τα 
92α Όσκαρ την Κυριακή 9 Φεβρου-
αρίου, όπως επισημάνουν οι ειδικοί 

του είδους. Τα Όσκαρ, όπως είναι γνωστό, 
ούτε και φέτος θα έχουν κεντρικό παρου-
σιαστή και στη φετινή λαμπερή εκδήλωση 
θα περπατήσουν ονόματα θρύλοι του σινε-
μά. Το χρυσό αγαλματίδιο διεκδικούν στον 
πρώτο και στον δεύτερο ρόλο μεταξύ άλ-
λων οι Αλ Πατσίνο, Τομ Χανκς, Άντονι Χόπ-
κινς, Μπραντ Πιτ, Τζο Πέσι, Αντόνιο Μπα-
ντέρας και πολλοί άλλοι που αφήσαν το 
δικό τους στίγμα στον κόσμο του θεάμα-
τος. Μια όμως από τις εκπλήξεις της βρα-
διάς θα είναι το ντοκιμαντέρ «American 
Factory» μετά τη συμφωνία που υπέγρα-

ψαν ο πρώην Πρόεδρος και η πρώην Πρώ-
τη Κυρία με την πλατφόρμα Netflix. Το ντο-
κιμαντέρ είναι υποψήφιο για Όσκαρ Κα-
λύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους. 
Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που αφηγεί-
ται τις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας. Είναι μια βα-
θιά διεισδυτική αποτύπωση της καθημερι-
νότητας ενός εργοστασίου του Οχάιο που 
εξαγοράστηκε από Κινέζους, ένα ντοκιμα-
ντέρ που γοήτευσε τον Μπαράκ και τη Μι-
σέλ Ομπάμα, οι οποίοι το αγόρασαν απο-
κτώντας έτσι το πρώτο έργο της εταιρείας 
παραγωγής τους. Σύμφωνα με τους σκη-
νοθέτες της ταινίας, Στίβεν Μπόγκναρ και 
Τζούλια Ράιχαρτ, πρόκειται λίγο πολύ για 
μια «αντιστροφή της παγκοσμιοποίησης». 

Οι Ομπάμα αγόρασαν αμέσως το ντοκιμα-
ντέρ για να το προβάλουν στην πλατφόρ-
μα Netflix και σε ορισμένους κινηματογρά-
φους. Είναι το πρώτο έργο που διανέμε-
ται από την εταιρεία τους, Higher Ground 
Productions. Σύμφωνα με παλαιότερες 
δηλώσεις της Τζούλια Ράιχαρτ, η Μισέλ 
Όμπαμα είχε διακρίνει στο έργο αυτό την 
οικογένειά της, ενώ ο Μισέλ Ομπάμα εντό-
πισε κάποια πολιτικά θέματα που έχουν 
σχέση με την παγκοσμιοποίηση. Να θυμί-
σουμε ότι ο πρώτος, πρώην Πρόεδρος των 
ΗΠΑ που κέρδισε Όσκαρ ήταν ο Ρόναλντ 
Ρίγκαν. Το ντοκιμαντέρ είναι υποψήφιο για 
Όσκαρ στη σχετική κατηγορία. ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΟΣΚΑΡ
ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΜΙΣΕΛ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ 

TO ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «AMERICAN FACTORY» EINAI ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΓΑΛΜΑΤΑΚΙ ΣΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΟΣΚΑΡ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΡΑ
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ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ…
Δεν ξέρω εάν η είδηση του θανάτου του 
θρύλου του ΝΒΑ Κόμπι Μπράιαντ απο-
τελεί για όλους εμάς ένα κακόγουστο 
αστείο ή απλά είναι δύσκολο να συνει-
δητοποιήσει κανείς τι ακριβώς συνέβη. 
Ο χαμός ενός και μόνο ανθρώπου που 
έγραψε τη δική του ιστορία είναι τραγικό 
γεγονός και πολύ περισσότερο όταν αυτός ο άνθρωπος 
ήταν σύζυγος, πατέρας, γιος και ένας νέος που κατάφερε 
μέσα σε λίγα χρόνια να αναδειχτεί μέσα από τον χώρο 
του αθλητισμού. Όμως, αντικειμενικά μιλώντας, ο Κόμπι 
Μπράιαντ δεν ήταν ο μόνος που σκοτώθηκε στο τραγικό 
δυστύχημα. Μαζί του υπήρχαν και άλλα άτομα, λιγότερα 
γνωστά στο ευρύ κοινό. Γιατί θρηνούμε μόνο για εκείνον και 
όχι για όλους αυτούς τους ανθρώπους; Όπως ο Μπράιαντ, 
έτσι κι εκείνοι είχαν τα δικά τους όνειρα και φιλοδοξίες. 
Κρίμα κι άδικο να αναφερόμαστε μόνο στα δύο άτομα 
και όχι σε όλους όσοι επέβαιναν στη μοιραία πτήση.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaθΕ ΕβΔΟμΑΔΑ
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GRAMMY 2020

ΒΡΑΔΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η 18ΧΡΟΝΗ ΜΠΙΛΙ ΑΪΛΙΣ,
Η ΟΠΟΙΑ ΕΣΠΑΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΣΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 

GRAMMY. Η ΠΙΟ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ 
ΗΤΑΝ ΟΤΑΝ Η ΑΛΙΣΙΑ ΚΙΖ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕ ΓΙΑ ΝΑ 

ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟ ΤΟΥ ΝΒΑ, ΚΟΜΠΙ ΜΠΡΑΪΑΝΤ

Η Αριάνα Γκράντε με το 
παραμυθένιο Giambattista Valli 
φόρεμά της, συνδυασμένο 
με κλασικές γόβες, Christian 
Louboutin.

Το φαινόμενο, όπως την αποκάλεσαν,  
Μπίλι Άιλις.
Το φαινόμενο, όπως την αποκάλεσαν,  

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο 
με Balmain σύνολο.
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Με την εικόνα του Κόμπι 
Μπράιαντ να φιγου-
ράρει σε γιγαντοοθό-

νη, πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή, 26 Ιανουαρίου, η τελετή των 
βραβείων Grammy 2020 στο 
γήπεδο των Λέικερς, στο Λος 
Άντζελες, από την Recording 
Academy. Μόλις λίγες ώρες 
πριν είχε γίνει γνωστό πως ο 
θρύλος του ΝΒΑ είχε χάσει τη 
ζωή του σε δυστύχημα με ελικό-
πτερο. Οι παρευρισκόμενοι ήταν 
φανερά συντετριμμένοι από την 
αεροπορική τραγωδία, ενώ η 
Αλίσια Kέις τού αφιέρωσε ένα 
τραγούδι με δάκρυα στα μάτια. 
H ίδια δήλωσε ότι αισθάνεται 
μεγάλη θλίψη για τον χαμό του 
Κόμπι Μπράιαντ και που βρί-
σκεται σε έναν χώρο που έχτι-
σε ο ίδιος. Νικήτρια της βρα-
διάς ήταν η Μπίλι Άιλις, η οποία 
έλαβε συνολικά τέσσερα κορυ-
φαία βραβεία. Παρόλο που στις 
υποψηφιότητες ηγείτο η Lizzo, 
η Μπίλι Άιλις κέρδισε τα βρα-
βεία για το καλύτερο άλμπουμ, 
τραγούδι, δίσκο της χρονιάς και 
τον τίτλο του καλύτερου νέου 
καλλιτέχνη για το 2020. Πα-
ράλληλα, κέρδισε βραβείο και 
για το ντεμπούτο της στο στού-
ντιο άλμπουμ «When We All 
Fall Sleep, Where Do We Go», 

ΒΡΑΔΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 

Το φαινόμενο, όπως την αποκάλεσαν,  
Μπίλι Άιλις.

H εντυπωσιακή Γκρέις 
Ελίζαμπεθ με Giuseppe Di 
Morabito.

Ο Νικ Τζόνας και η Πριγιάνκα Τσόπρα με Ralph and Russo.

Η μουσικός Αλίσια Κιζ με 
δημιουργία Hilfiger Collection

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο 
με Balmain σύνολο.
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Η Χάιντι Κλουμ  με Dundas δημιουργία, παπούτσια 
Giuseppe Zanotti και κοσμήματα Loraine Schwartz.

H Γκουέν Στεφάνι μαζί με τον σύντροφό της Μπλέικ Σέλτον, 
ερμήνευσαν ένα ντουέτο και αποθεώθηκαν από τα πλήθη. Η όμορφη 
τραγουδίστρια περπάτησε στο κόκκινο χαλί με δημιουργία του οίκου 
Dolce & Gabbana.

Η Καμίλα Καμπέλο με Versace.
H Nikita Dragun με Augusto 
Manzanares.

Η τραγουδίστρια Τάνια Τόκερ κέρδισε τα δύο πρώτα της βραβεία. Το πρώτο ήταν για 
το καλύτερο country τραγούδι "Bring My Flowers Now".

Η Τζαμίλα Τζαμί
με Georges Chakra.
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Η Σανάια Τουέιν
με Christian Siriano.

H Pia Mia με εντυπωσιακό φόρεμα
με κρόσια.

H Nikita Dragun με Augusto 
Manzanares.

Η τραγουδίστρια Τάνια Τόκερ κέρδισε τα δύο πρώτα της βραβεία. Το πρώτο ήταν για 
το καλύτερο country τραγούδι "Bring My Flowers Now".

H Ντούα Λίπα επέλεξε 
ένα κλασικό λευκό 

σύνολο του σχεδιαστή 
Alexander Wang, το 
οποίο συνδύασε με 

ιδιαίτερο hair look και 
make-up.

Η Τζαμίλα Τζαμί
με Georges Chakra.
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ενώ το «Bad Guy» βραβεύτηκε ως το τραγούδι της χρονιάς. Όπως η 
ίδια δήλωσε, το συγκεκριμένο άλμπουμ το δημιούργησε μαζί με τον 
αδελφό της και το έγραψε για την κατάθλιψη, τις σκέψεις αυτοκτονί-
ας αλλά και την κλιματική αλλαγή, αλλά ποτέ δεν περίμενε ότι θα κερ-
δίσει βραβείο Grammy. Η Lady Gaga κέρδισε ακόμα δύο Grammys 
για τη μουσική της για το "A Star Is Born", συν τα δύο που είχε λάβει 
και πέρυσι. Το "Shallow," με τη σειρά του, είχε πάρει αυτό το βραβείο 
στην περσινή διοργάνωση. Το "A Star Is Born" θεωρήθηκε το καλύτε-
ρο soundtrack για τα οπτικά μέσα, αφήνοντας στην «άκρη» το "Once 
Upon a Time in Hollywood" του Κουέντιν Ταραντίνο. Ο σκηνοθέτης 
έχει να κερδίσει μάλιστα Grammy από το 2003, παρά τις πέντε υπο-
ψηφιότητες που έχει από τότε μέχρι και σήμερα. Ανάμεσα στους νι-
κητές ήταν και η Μπιγιονσέ για το φιλμ «Ηomecoming», με την εμ-
φάνισή της στο Coachella που προβλήθηκε στο Netflix. Μία από 
τις σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς ήταν και η ομιλία της πρώην 
Πρώτης Κυρίας Μισέλ Ομπάμα. Η ταλαντούχα και αγαπητή στον κό-
σμο Μισέλ έλαβε το βραβείο Best Spoken Word Album στη διορ-
γάνωση Grammys 2020, κερδίζοντας τον John Waters και δύο από 
τους Beastie Boys. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μισέλ Ομπάμα δεν είναι 
η μόνη πρώην Πρώτη Κυρία που κερδίζει Grammy. Η Χίλαρι Κλίντον 
νίκησε στην ίδια κατηγορία για την έκδοση audiobook του It Takes a 
Village το 1997.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Η Κρίσι Τίγκεν τόλμησε να βάλει πορτοκαλί στο κόκκινο χαλί. 
Επέλεξε ένα Yanina Couture φόρεμα (από την περσινή συλλογή 
για την Άνοιξη και το Καλοκαίρι), σε συνδυασμό με ψηλοτάκουνα 
Giuseppe Zanoti.

Η Μπίμπι Ρέξα με 
Christian Cowan

Βραβείο για την 
καλύτερη Rap/

sung performance: 
«Higher», DJ Khaled 

σε συνεργασία με τους 
Nipsey Hussle and John 

Legend.

Η JoJo πήρε το βραβείο 
για το καλύτερο 
τραγούδι R & B: «Say 
So», featuring PJ Morton
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Σε μιαΝ αποκαλυπτική ΣυΝεΝτευξή Στο περιοδικο οκ! ή κυπρια καλλοΝή 
μιλα για τήΝ -χολιγουΝτιαΝώΝ προδιαγραφώΝ- εμπειρια που βιώΣε και 

απαΝτα Στο εαΝ θα αφήΝε τήΝ κυπρο για Να κυΝήγήΣει μια καριερα Στή 
βιομήχαΝια του θεαματοΣ. παραλλήλα, αΝαφερεται ΣτοΝ ερώτα, αλλα 
και Στο εαΝ ή ομορφια τήΣ, ΣαΝ αλλή «ώραια ελεΝή», τήΣ εχει ΣτοιχιΣει! 

«δεΝ με φοβιΖουΝ οι αλλαγεΣ»
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«ΤΟ ΦΛΕΡΤ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΙ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ 
ΥΓΙΕΣ, ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΜΕ ΣΕβΑΣΜΟ»
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Σε μιαΝ αποκαλυπτική ΣυΝεΝτευξή Στο περιοδικο οκ! ή κυπρια καλλοΝή 
μιλα για τήΝ -χολιγουΝτιαΝώΝ προδιαγραφώΝ- εμπειρια που βιώΣε και 

απαΝτα Στο εαΝ θα αφήΝε τήΝ κυπρο για Να κυΝήγήΣει μια καριερα Στή 
βιομήχαΝια του θεαματοΣ. παραλλήλα, αΝαφερεται ΣτοΝ ερώτα, αλλα 
και Στο εαΝ ή ομορφια τήΣ, ΣαΝ αλλή «ώραια ελεΝή», τήΣ εχει ΣτοιχιΣει! 

Μαριαννα νεοφύτού

«δεΝ με φοβιΖουΝ οι αλλαγεΣ»

Είναι γεγονός ότι η Κύπρος 
έβαλε πλώρη για μια θέση 
στον παγκόσμιο κινηματο-

γραφικό χάρτη, καθώς άρχισαν 
να γίνονται αρκετές χολιγουντι-
ανές παραγωγές στο νησί μας. 
Μια από αυτές είναι και η ται-
νία τού ελληνικής καταγωγής 
σκηνοθέτη Δημήτρη Λογοθέτη, 
«Jiu Jitsu», στην οποία συμμετεί-
χε -μεταξύ άλλων- και η Κύπρια 
MakeUp Artist και μοντέλο, Μα-
ριάννα Νεοφύτου. 

Είσαι μια από τις (λίγες) 
Κύπριες που κατάφεραν 
να παίξουν στη χολιγου-
ντιανή παραγωγή «Jiu 
Jitsu». Πώς έγινε η πρότα-
ση;
Όλο αυτό προέκυψε τυχαία. Τον 
περασμένο Απρίλιο βρισκόμουν 
στην Αθήνα και είχα ένα τηλε-
φώνημα, στο οποίο μου έκαναν 
πρόταση να κάνω casting για τη 
συγκεκριμένη ταινία, αλλά θα 
επέστρεφα Κύπρο τον Ιούνιο κι 
έτσι δεν πήγα. Όταν επέστρεψα 
στην Κύπρο, έτυχε και ήρθα σε 
επαφή με ένα από τα άτομα που 

θα ήταν στο cast και κάπως έτσι 
προχώρησε.

Μίλησέ μου για τον ρόλο 
σου στην ταινία και πώς 
ήταν το χολιγουντιανό 
κλίμα;
Εμφανίζομαι σε μια σκηνή. Υπο-
δύομαι μια νοσοκόμα, η οποία 
φροντίζει τον πρωταγωνιστή 
Άλαν Μουσί. Το κλίμα ήταν 
πολύ όμορφο και επαγγελματι-
κό. Μου είχε κάνει εντύπωση το 
πόσο ευγενικοί και φιλικοί ήταν 
οι συντελεστές της παραγωγής. 
Επίσης, οι πρωταγωνιστές ήταν 
πολύ απλοί και δεν είχαν έπαρ-
ση. Ήταν μια μεγάλη παραγωγή 
με εκατοντάδες ανθρώπους και 
όλα λειτουργούσαν σε πλήρη 
αρμονία.

Έχεις ασχοληθεί με την 
υποκριτική στο παρελθόν 
ή αυτό είναι κάτι καινούρ-
γιο για σένα;
Έχω κάνει μαθήματα υποκριτικής 
για κινηματογράφο στην Αθήνα, 
μιας και το σινεμά και οι καλές 
ταινίες μού άρεσαν πάντα. Μου 

αρέσει να δοκιμάζω καινούργια 
πράγματα και να μαθαίνω συ-
νεχώς. Στο παρελθόν είχα και 
προτάσεις να συμμετέχω σε διά-
φορες σειρές, αλλά είχα αρνη-
θεί. Τώρα, στο μόντελινγκ, με το 
οποίο ασχολούμαι εδώ και 12 
χρόνια, υπάρχει μια δόση υπο-
κριτικής, ειδικά όσον αφορά τις 
τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Πριν από μερικά χρόνια 
παρουσίαζες μια ψυχαγω-
γική εκπομπή στην τηλε-
όραση. Θα σου άρεσε να 
επιστρέψεις;
Θα μου άρεσε, δεδομένου ότι 
θα έκανα κάτι που θα ένιωθα ότι 
μου ταιριάζει. 

Όλο αυτό το διάστημα 
-αποχής- από τα τηλεοπτι-
κά δρώμενα είχες κάποια 
πρόταση;
Είχα κάποιες προτάσεις, που δεν 
προχώρησαν για διάφορους λό-
γους. 

Η ομορφιά σου είναι αξι-
οζήλευτη. Σου έχει τύχει 

να σε σταματήσει κάποιος 
στον δρόμο και να σου 
πει ότι μοιάζεις με κάποιαν 
ηθοποιό του εξωτερικού;
Σε όλους σχεδόν, νομίζω, κατά 
καιρούς μάς λένε ότι μοιάζουμε 
με κάποιον ηθοποιό. Ωστόσο, 
να με σταματήσουν στον δρόμο 
γι' αυτό, όχι, δεν έτυχε.

Όταν σε φλερτάρουν, πώς 
αντιδράς; Ποια ήταν η 
πιο επική ατάκα που σου 
έχουν πει;
Αν με προσεγγίσουν με ευγένεια, 
θα απαντήσω με χαμόγελο. Το 
φλερτ είναι κάτι όμορφο και υγι-
ές, όταν γίνεται με σεβασμό. Δεν 
θυμάμαι κάποια ιδιαίτερη ατάκα 
για να σου πω τώρα.

Κάποιες φορές η ομορφιά 
είναι κατάρα. Εσύ πώς το 
εκλαμβάνεις αυτό; Ένιω-
σες ποτέ ότι η αντιζηλία 
σού έκλεισε πόρτες;
Δεν το ένιωσα σε επαγγελματικό 
επίπεδο, μιας και στη βιομηχανία 
της μόδας η εμφάνιση είναι ένα 
από τα κυρίαρχα στοιχεία για να 
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«Στο παρελθον 
είχα καί προταΣείΣ 
να Συμμετεχω Σε 
δίαφορεΣ ΣείρεΣ, 

αλλα είχα αρνηθεί»
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κάνεις πράγματα. Σε προσωπικό επίπεδο, στις διαπρο-
σωπικές μου σχέσεις, ίσως η αντιζηλία να έχει κλείσει 
κάποιες πόρτες, διότι εύκολα μπαίνουν ταμπέλες σε αν-
θρώπους λόγω της εξωτερικής τους εμφάνισης.

Κατά καιρούς βλέπουμε επώνυμους να 
εξομολογούνται δημόσια ότι υπέστησαν 
bullying. Έχεις βιώσει κάτι παρόμοιο;
Ναι, μου έχει συμβεί, ειδικά στο σχολείο, όπου συμ-
βαίνει συχνά σε πολλά παιδιά που είτε έχουν είτε κά-
νουν κάτι διαφορετικό. Στη δική μου περίπτωση, ο λό-
γος ήταν το μόντελινγκ. Πιο συγκεκριμένα, όλα αυτά 
ήταν εξαιτίας κάποιων τηλεοπτικών διαφημίσεων που 
είχα κάνει ως παιδί στο Δημοτικό πριν να ασχοληθώ 
-επίσημα- με τον χώρο της μόδας. Γενικώς, τα άτομα 
που ασχολούνται με αυτόν τον χώρο παρεξηγούνται εύ-
κολα, διότι πολλές φορές ο κόσμος βιάζεται να βγάλει 
συμπεράσματα για το χαρακτήρα του άλλου χωρίς να 
τον έχει πρώτα γνωρίσει.

Στην Κύπρο υπάρχουν διάφορες προκατα-
λήψεις. Μια από αυτές είναι ότι τα μοντέλα 
είναι «μπίμπο». Πώς θα απαντούσες σε κά-
ποιον που ενδεχομένως να σου έλεγε κάτι 
τέτοιο;
Όντως, στην Κύπρο υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις 
και στερεότυπα. Δεν ορίζεται μόνο από το επάγγελμα 
του άλλου η προσωπικότητά του. «Μπίμπο» θα μπορού-
σε να είναι μια γυναίκα ανεξαρτήτως επαγγέλματος. 
Όσον αφορά εμένα, όποιος με γνωρίσει, σίγουρα δεν 
μπορεί να με χαρακτηρίσει έτσι.

Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη ζωή σου; Έχεις 
βρει το ιδανικό ταίρι;
Παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, όπως σε κάθε άν-
θρωπο, αλλά κάποια πράγματα προτιμώ να τα κρατάω 
για τον εαυτό μου.

Είσαι από τους ανθρώπους που ζουν τη στιγ-
μή ή από εκείνους που προνοούν (για) το 
μέλλον;
Είμαι ένας συνδυασμός. Πιστεύω ότι η ζωή είναι μικρή 
και ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο για να μην κάνεις τα 
πράγματα που θέλεις και σε ευχαριστούν πραγματικά. 
Ωστόσο, την ίδια στιγμή δεν κάνω υπερβολές.

Εάν είχες μια ευχή, ποια θα ήταν αυτή και σε 
ποιον από τους δύο τομείς θα την έκανες; 
Στα προσωπικά ή στα επαγγελματικά;
Στα προσωπικά. Θα ήταν να έχω πάντα ανθρώπους δί-
πλα μου που με αγαπούν και με στηρίζουν και να είναι 
καλά στην υγεία τους.
Θα άφηνες την Κύπρο για να κυνηγήσεις μια 
καριέρα στη βιομηχανία του θεάματος;
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το 
μέλλον και τι καινούργιους στόχους θα θέσω στη συνέ-
χεια, αλλά γενικά επειδή δεν με φοβίζουν οι αλλαγές, 
ενδεχομένως να το τολμούσα. ok!   

 ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ XΑΤζΗΜΗΝΑ 
make up: ΜΑΙΡΗ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 

hair: ΡΑΦΑΕΛΛΟΣ ΚΩΣΤΑ 
ΘΕΡΜΕΣ ΕΥχΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ivory all Day ConCept, 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
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Με μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα θα ασχοληθεί η Αντζελίνα 
Τζολί. Η διάσημη ηθοποιός απάντησε θετικά σε πρόταση του BBC να 
δημιουργήσει μια νέα εκπομπή που θα βοηθήσει τα παιδιά να επεξερ-

γάζονται τις πληροφορίες που δέχονται από τα ΜΜΕ. Η Αντζελίνα έχει αναλάβει 
την εκτελεστική παραγωγή του BBC My World, για να βοηθήσει τα παιδιά να δια-
κρίνουν το πραγματικό και το ψεύτικο και τελικά να αποφασίζουν τα ίδια για σημα-
ντικά θέματα. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στοιχεία και πληροφορίες σε παιδιά 
άνω των 13 ετών, ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν απόψεις επάνω σε διάφο-
ρα θέματα που βλέπουν ή διαβάζουν στα Μέσα Ενημέρωσης. Η σειρά θα είναι 
μέρος της BBC World Service και είναι μια συμπαραγωγή της ηθοποιού και της 
Microsoft Education. Ωστόσο, το BBC θα έχει την τελική έγκριση του περιεχομέ-
νου. Η ίδια φάνηκε να είναι ιδιαίτερα χαρούμενη γι’ αυτήν τη νέα της επιχειρημα-
τική δραστηριότητα. «Ως γονέας χαίρομαι που μπορώ να δώσω την υποστήριξή 
μου σε ένα πρόγραμμα που στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν περισσό-
τερα για τη ζωή άλλων νέων ανθρώπων σε όλον τον κόσμο και να συνδεθούν με 
αυτά». Η ίδια ανησυχεί για την έλλειψη βασικών γνώσεων του κοινού όσον αφορά 
τον εγγραμματισμό στα Μέσα. Και ελπίζει να το διορθώσει με αυτό το τηλεοπτικό 
πρόγραμμα για παιδιά και εφήβους. Η εκπομπή θα μεταδίδεται τις Κυριακές στις 
11.30 π.μ. και θα μεταγλωττιστεί σε 42 διαφορετικές γλώσσες. Θα είναι επίσης 
διαθέσιμη στο BBC iPlayer. ok!   

 ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 

ΤΖΟΛΙ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ 
ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΙΣ 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ

ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Γνωστή είναι η αγάπη που τρέφει
η γνωστή ηθοποιός για τα παιδιά.

Η Αντζελίνα Τζολί θα προσπαθήσει με τη νέα εκπομπή της να 
βοηθήσει τα παιδιά να διακρίνουν το πραγματικό και το ψεύτικο και 
να αποφασίζουν τα ίδια για σημαντικά θέματα.
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ΣΤΑ 41 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΚΟΜΠΙ ΜΠΡΑΪΑΝΤ, ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 
ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΖΙ 

ΜΕ ΤΗΝ 13ΧΡΟΝΗ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

ΚΟΜΠΙ ΜΠΡΑΪΑΝΤ

ΣΤΑ 41 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΚΟΜΠΙ ΜΠΡΑΪΑΝΤ, ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 
ΑΝΤΙΟ Βlack MaMba

Είναι 21:30 βράδυ της Κυριακής, 26 Ιανουαρίου, και τα social 
media έχουν πάρει φωτιά. Ο θρύλος του NBA και το σύμβολο 
εκατομμυρίων ανθρώπων, που λάτρεψαν το άθλημα, είναι νεκρός 

μαζί με την 13χρονη κόρη του, Γκιάνα Μαρία. Το ελικόπτερό του συνε-
τρίβη στις 10 το πρωί ώρα Αμερικής στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, 
κοντά στο Λος Άντζελες, με αιτία την πυκνή ομίχλη, που δεν μπόρεσε 
να διαχειριστεί ο πιλότος του. Η είδηση προκαλεί παγκόσμιο σοκ. Εκα-

τομμύρια θαυμαστών του σε όλον τον κόσμο τον αποχαιρετούν με τα 
σπουδαιότερα λόγια στα social media. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου 
μέσα σε μερικά λεπτά μαζεύονται έξω από το ιστορικό γήπεδο Staples 
Center, για να αποτίσουν φόρο τιμής σε έναν από τους σπουδαιότε-
ρους αθλητές του πλανήτη. Σε όλη του την καριέρα αγωνίστηκε με τους 
Λος Άντζελες Λέικερς κερδίζοντας πέντε πρωταθλήματα, έχει επιλεχθεί 
16 φορές All-Star και 12 φορές στην καλύτερη αμυντική πεντάδα, έχει 
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ΣΤΑ 41 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΚΟΜΠΙ ΜΠΡΑΪΑΝΤ, ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 
ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΖΙ 

ΜΕ ΤΗΝ 13ΧΡΟΝΗ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

βγει πρώτος σκόρερ της αγωνιστικής περιόδου δύο φορές (το 
2005-06 και 2006-07) και είναι τέταρτος καλύτερος σκόρερ 
στην ιστορία του NBA. Στις 29 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωσε 
ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν, 
ενώ το 2018 ο Μπράιαντ κέρδισε το Academy Award for Best 
Animated Short Film για την ταινία του Dear Basketball. Κανείς 
δεν μπορεί να πιστέψει ότι έφυγε σε ηλικία μόλις 41 ετών μαζί 
με την 13χρονη κόρη του και μάλιστα με τόσο τραγικό τρόπο, 
αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του Βανέσα και τις άλλες τρεις 
κόρες του. 
.
Συντετριμμένη η σύζυγός του
Σε τραγική κατάσταση βρίσκεται η σύζυγoς του Κόμπι Μπρά-
ιαντ, Βανέσα. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει πρόταση χωρίς να 
κλάψει για τον τραγικό χαμό του συζύγου της και της 13χρο-
νης κόρης τους, παλεύοντας να συνειδητοποιήσει τι έχει συμ-
βεί. «Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη στιγμή για τη 
Βανέσα και όλη την οικογένεια», δήλωσε οικογενειακός φίλος 
του ζευγαριού σε γνωστό περιοδικό, ενώ όλοι λένε ότι «η Βανέ-
σα Μπράιαντ είναι διαλυμένη». «Μόλις και μετά βίας στέκεται 
στα πόδια της. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει μία πρόταση χωρίς 
να κλάψει, αλλά προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της για τις 
άλλες κόρες της. Τώρα πρέπει να φανεί δυνατή. Φυσικά, ποτέ 
δεν μπορείς να είσαι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Παρά τα 
σκαμπανεβάσματά τους, η Βανέσα και ο Κόμπι ήταν αδελφές 
ψυχές. Τον θεωρούσε σύντροφο για όλη της τη ζωή», δήλωσε 
άτομο του στενού περιβάλλοντός της. Να θυμίσουμε ότι το ζευ-
γάρι γνωρίστηκε το 1999, όταν εκείνη ήταν μόλις 17 ετών και ο 
άσος του NBA 21, στα παρασκήνια ενός βίντεο κλιπ του Έμι-
νεμ, όπου συμμετείχαν. Αρραβωνιάστηκαν έξι μήνες αργότερα 
και παντρεύτηκαν το 2001. Το ζευγάρι απέκτησε μαζί τέσσερα 
παιδιά, τη Ναταλία (17 ετών), την Τζιάνα (13 ετών), η οποία χά-
θηκε στο τραγικό δυστύχημα μαζί με τον πατέρα της, την τριών 
ετών Μπιάνκα και την επτά μηνών Κάπρι.

Η μεταξύ τους συμφωνία
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ζευγάρι είχε κάνει 
συμφωνία να μην πετάξουν ποτέ μαζί σε ελικόπτερο. Ο Κόμπι 
Μπράιαντ συνήθιζε να χρησιμοποιεί το ελικόπτερο για τις μετα-
κινήσεις του από την εποχή που έπαιζε στους Λος Άντζελες Λέ-
ικερς και τα δρομολόγια Newport Beach - Staples Center ήταν 
αρκετά συχνά, όμως την ίδια ώρα γνώριζε τους κινδύνους που 
υπήρχαν και έπαιρνε τα μέτρα του.

Ποιος ήταν
Ο Κόμπι Μπράιαντ γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1978, ήταν Αμερικανός πρώ-
ην καλαθοσφαιριστής. Αγωνιζόταν στη θέση του σούτινγκ γκαρντ για την ομάδα 
των Λος Άντζελες Λέικερς του ΝΒΑ. Είχε ύψος 1,98 μέτρα και βάρος 98 κιλά. 
Εισήλθε στο ΝΒΑ απευθείας από το Λύκειο και είχε παίξει για τους Lakers ολό-
κληρη την καριέρα του, κερδίζοντας πέντε πρωταθλήματα ΝΒΑ. Μετά την έναρξη 
της 20ής σεζόν του με τους Λέικερς το 2015-16, το οποίο αποτελεί το δεύτερο 
μεγαλύτερο ρεκόρ NBA για τις περισσότερες σεζόν με την ίδια ομάδα, ο Μπρά-
ιαντ είχε ανακοινώσει ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της περιόδου με μία συγκινητι-
κή επιστολή.
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ΕΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ
Η Βανέσα Μπράιαντ αποφάσισε να... σπάσει τη σι-
ωπή της και να προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση με 
το πρώτο της ποστ μετά την τραγωδία, που κόστισε 
τη ζωή στον άνδρα της, Κόμπε, και στην κορούλα 
της, Τζιάνα. Μία φωτογραφία με τους δυο τους ήταν 
αρκετή για να προκαλέσει ρίγη συγκίνησης. Λίγο 
αργότερα έκανε και την πρώτη της γραπτή δήλωση, 
μιλώντας για τις δύσκολες ώρες που βιώνει η ίδια και 
οι οικογένειά της. Τις προηγούμενες ημέρες η σύζυ-
γος του Κόμπε Μπράιαντ είχε μετατρέψει το προφίλ 
της στο instagram σε ιδιωτικό, θέλοντας να μείνει μα-
κριά από τα ΜΜΕ εκείνες τις τραγικές στιγμές, όμως 
πριν από λίγες ημέρες έκανε και πάλι ξανά δημόσιο 
τον λογαριασμό της και ανέβασε μία φωτογραφία 
που λύγισε τους πάντες και δεν είναι άλλη από αυτή 
του Κόμπε με την κόρη του Τζιάνα από το All Star 
Game του 2016, που είχε γίνει στο Τορόντο, ένα 
από τα τελευταία του παιχνίδια. «Τα κορίτσια μου κι 
εγώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα εκατομμύρια των 
ανθρώπων που μας δείχνουν τη στήριξή τους και την 
αγάπη τους σε αυτή την τραγική στιγμή. Ευχαριστού-
με για τις προσευχές σας. Τις χρειαζόμαστε. Όλοι 
μας είμαστε συντετριμμένοι από την ξαφνική απώλεια 
του άντρα μου, Κόμπε -του εκπληκτικού πατέρα των 
παιδιών μας- και της όμορφης Τζιάνα, μίας καταπλη-
κτικής κόρης, μίας εκπληκτικής αδελφής για τις Να-
ταλία, Μπιάνκα και Καπρί».  ok!

 ΤΩΝ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Οι δηλώσεις των ανθρώπων τους οποίους ενέπνευσε 
Πολύ στενός φίλος του Κόμπι Μπράιαντ, που κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, ήταν και ο Πάου 
Γκασόλ, ο οποίος δεν μπορεί να συνειδοποιήσει πως ο Κόμπι δεν ζει πια. Για εκείνον ήταν ο 
μεγάλος του αδελφός… όπως τον αποκαλεί ο Ισπανός σέντερ. Το δικό του μήνυμα έστειλε και 
ο Ντιρκ Νοβίτσκι, βαθύτατα συγκινημένος. «Αυτό με ''χτύπησε'' άγρια. Πάντα θα θυμάμαι το 
ότι επέστρεφα από τα παιχνίδια για να σε δω να κυριαρχείς στην τελευταία περίοδο. Έδωσες 
έμπνευση σε τόσους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, όπως και σ’ εμένα. Πάντα θα λείπεις, 
πάντα θα σε θυμόμαστε, πάντα θα σε αγαπάμε. Αναπαύσου εν ειρήνη με τον άγγελό σου, την 
Gigi. Οι σκέψεις μου είναι με τη Βανέσα, τα κορίτσια, τους φίλους και τις οικογένειες όσων 
έχασαν τη ζωή τους». Ο Λαμάρ Όντομ, φανερά συγκινημένος, μίλα για τον «αδελφό» του: «Αυ-
τές οι φωτογραφίες είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου της σχέσης μας. Μου δίδαξε τόσα 
πολλά στη ζωή, που ήταν απαραίτητος εντός και εκτός γηπέδων»
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Το παραδοσιακο κυπριακο Τραγουδι σφραγισε Την πορεια Του, ενώ
η διασκευη Του Τραγουδιου «Τ' αη γιώρκου» εγινε αγαπηΤη σε γρηγορο 

χρονικο διασΤημα. σε μια αποκλεισΤικη συνενΤευξη σΤο περιοδικο οκ! 
ο κυπριοσ καλλιΤεχνησ μιλα για Τα παιδικα Του χρονια, Τα πρώΤα Του 

μουσικα ακουσμαΤα, αλλα και για Την κυκλοφορια Του νεου Του δισκου.

Δημητρης μεςημερης 

ο νεαροσ κυπριοσ αοιδοσ
με ΤηN παραδοσιακη κουλΤουρα

Λένε ότι η «μουσική είναι 
ένας ηθικός κανόνας. Δί-
νει ψυχή στο σύμπαν, φτε-

ρά στη σκέψη και απογειώνει τη 
φαντασία». Για τον Δημήτρη Με-
σημέρη η μουσική είναι τρόπος 
έκφρασης.

Η μουσική μπήκε στη ζωή 
σου από πολύ νωρίς εξαι-
τίας των γονιών σου, οι 
οποίοι είναι μουσικοί. Τι 
θυμάσαι πιο έντονα από 
την παιδική σου ηλικία και 
ποιο ήταν το πρώτο σου 
μουσικό άκουσμα;
Αυτό που θυμάμαι πιο έντονα 
από εκείνη την περίοδο είναι να 
πηγαίνω στις δουλειές του πατέ-
ρα μου που τραγουδούσε και να 
κάθομαι στη σκηνή, παρακολου-
θώντας με θαυμασμό και απορία 
όλους τους μουσικούς, καθώς 
και τον τρόπο που έπαιζαν. Άλ-
λες φορές πήγαινα με τη μητέρα 
μου στο Ωδείο. Τα πρώτα μου 
ακούσματα ήταν τραγούδια του 
Τσιτσάνη, του Ζαμπέτα και του 
Πάριου από κάτι CD που είχε ο 
πατέρας μου στο σπίτι και έπαι-
ζαν στο στερεοφωνικό.
 
Μικρός είχες κάνει εικόνα 
μια μεγάλη αίθουσα, όπου 
θα τραγουδούσες και θα 
ταξίδευες κόσμο;
Ναι, από μικρός είχα μεγάλα 
όνειρα και συνεχίζουν να μεγα-

λώνουν. Πιστεύω ότι πέραν της 
αγάπης, το να ονειρεύεται ο άν-
θρωπος είναι ενδεχομένως το 
πιο δυνατό συναίσθημα. Το δι-
καίωμα στο όνειρο σου δίνει δύ-
ναμη και κίνητρο να προχωράς 
μπροστά!
 

Πόσο εύκολο ήταν για 
σένα να συνδυάσεις τις 
σπουδές με το χόμπι σου;
Δεν πέρασε ποτέ απ' το μυα-
λό μου ότι θα ήταν δύσκολο να 
συνδυαστεί η μουσική με τη μελ-
λοντική μου ασχολία. Ήταν κάτι 
που έγινε χωρίς ιδιαίτερη σκέψη.

Σου αρέσει να ερμηνεύεις 
τραγούδια με νόημα και 
ποιότητα, όπως το «Χαλάλι 
το Φεγγάρι», το οποίο έγι-
νε μεγάλη επιτυχία. Ποιος 
στίχος του κομματιού σε 
εκφράζει περισσότερο; 
Μου αρέσουν τα τραγούδια που 
έχουν νόημα στον στίχο, κοινωνι-
κά, ερωτικά, μεταφορικά και γενι-

κότερα όταν έχουν κάτι να πουν. 
Ποιότητα στη μουσική με αισθη-
τική και φαντασία. Είναι ωραίο 
τα τραγούδια να «ντύνονται» με 
φυσικά παιξίματα από μουσι-
κούς που θα περάσει μέσα τους 
ο στίχος και θα αφήσουν το δικό 
τους αποτύπωμα. «Μια φυλακή 
μου χάρισες και μ' έκτισες κει 
μέσα, να βλέπω το φεγγάρι σου 
αχάριστη μπαμπέσα», γράφει ο 
Ανδρέας Παράσχος στο «Χαλά-
λι το Φεγγάρι». Είναι μια φράση 
που θεωρώ ότι χωράει όλο το 
νόημα του τραγουδιού.

Σε λίγους μήνες θα κυ-
κλοφορήσει ο νέος σου 
δίσκος. Μίλησέ μου γι' 
αυτό.
Είναι ένας δίσκος που θα περι-
έχει 10 τραγούδια, σε δική μου 
μουσική και γίνεται με πολλή 
αγάπη, τόσο από εμένα όσο και 
από όλους τους συντελεστές. 
Το «Χαλάλι το φεγγάρι» είναι το 
πρώτο τραγούδι που κυκλοφό-
ρησε σε στίχους Ανδρέα Παρά-
σχου, ο οποίος συμμετέχει στι-
χουργικά και σε άλλο τραγούδι 
στον δίσκο. Την ενορχήστρωση 
στο «Χαλάλι το φεγγάρι» επιμε-
λήθηκε ο Αντώνης Καρατζίκης. 
Παρέα με τον Αλέξανδρο Χρυ-
σίδη αλλά και σε στίχους Βασί-
λη Χαρίση, το «Ψάχνοντας την 
Ιθάκη» πρόκειται να κυκλοφορή-
σει σύντομα. Επίσης, στον δίσκο 

θα συμμετέχει και ο Παναγιώ-
της Τσαππής με ένα τραγούδι σε 
δική του μουσική και στίχους. 
Έχω την τιμή να συμμετέχει και ο 
Παντελής Θαλασσινός σε ένα 
ντουέτο, καθώς και ο Φώτης Σι-
ώτας, ο οποίος ανέλαβε και την 
ενορχήστρωση για τα υπόλοιπα 
οκτώ τραγούδια του δίσκου. Πε-
ριμένω με μεγάλη ανυπομονησία 
την κυκλοφορία του δίσκου!

Ποιο κομμάτι θα ήθελες 
να διασκευάσεις και είναι 
στα άμεσα σχέδιά σου;
Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο 
κομμάτι αυτή τη στιγμή στο μυα-
λό μου, αλλά συνήθως μου αρέ-
σει να διασκευάζω παραδοσια-
κά τραγούδια, είτε κυπριακά είτε 
από άλλες τοποθεσίες της Ελλά-
δας. Είναι ωραίο το αίσθημα του 
να διασκεδάζεις με παραδοσια-
κά τραγούδια, τα οποία παραδί-
δονται από στόμα σε στόμα, από 
γενιά σε γενιά και από διασκευή 
σε διασκευή. Επίσης, είναι πολύ 
ενδιαφέρον να ψάξει κανείς τη 
διαφοροποίηση που δημιουργεί-
ται στους στίχους και στις μελω-
δίες των παραδοσιακών τραγου-
διών από τοποθεσία σε τοποθε-
σία από πολλές δεκαετίες πριν 
μέχρι σήμερα.
 
Πώς αντιλαμβάνεσαι την 
παραδοσιακή μουσική και 
το τραγούδι σήμερα; Θε-

«Η ΠΑρΑΔοΣΙΑΚΗ 
ΜουΣΙΚΗ 

ΠΕρΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΗΝ ΚουΛΤουρΑ»
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Το παραδοσιακο κυπριακο Τραγουδι σφραγισε Την πορεια Του, ενώ
η διασκευη Του Τραγουδιου «Τ' αη γιώρκου» εγινε αγαπηΤη σε γρηγορο 

χρονικο διασΤημα. σε μια αποκλεισΤικη συνενΤευξη σΤο περιοδικο οκ! 
ο κυπριοσ καλλιΤεχνησ μιλα για Τα παιδικα Του χρονια, Τα πρώΤα Του 

μουσικα ακουσμαΤα, αλλα και για Την κυκλοφορια Του νεου Του δισκου.

ο νεαροσ κυπριοσ αοιδοσ
με ΤηN παραδοσιακη κουλΤουρα

«Το δικαιωμα 
σΤο ονειρο σου 
δινει δυναμη 
και κινηΤρο 

να προχωρασ 
μπροσΤα»
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ωρείς ότι κάποιοι νέοι καλλιτέχνες 
υπερβάλλουν;
Η παραδοσιακή μουσική περιλαμβάνει την 
κουλτούρα, καθώς και αναφορές στα ήθη 
και τα έθιμα του κάθε τόπου, φτιαγμένα μέσα 
σε ένα σύνολο που αποτελείται από χορό, 
ρυθμό και τραγούδι. Θεωρώ ότι η παραδο-
σιακή μουσική είναι τα θεμέλια για όλες τις 
μουσικές που δημιουργήθηκαν αργότερα, 
όπου τα βρίσκουμε ντυμένα με μοντέρνα δυ-
τικά αλλά και περισσότερα μουσικά όργανα, 
παιγμένα με διαφορετική προσέγγιση. Πι-
στεύω ότι ο κάθε καλλιτέχνης, είτε νέος είτε 
παλιός, έχει τον δικό του τραγουδιστικό χα-
ρακτήρα. Αν μέσα σε αυτόν τον χαρακτήρα 
υπάρχει η υπερβολή, τότε είναι στην κρίση 
του ακροατή το πώς θα το εισπράξει.
 
Το προσωπικό σου άκουσμα «ισορ-
ροπεί» με μεγάλη επιτυχία μεταξύ 
του παραδοσιακού και του σύγχρο-
νου. Πόσο εύκολο είναι να το πετύ-
χει κανείς αυτό;
Τα ακούσματά μου αλλά και οι δημιουργίες 
μου κινούνται μεταξύ των ηχοχρωμάτων του 
αστικού λαϊκού, παραδοσιακού, ρεμπέτικου 
και έντεχνου. Πέραν της επιρροής που δημι-
ουργείται από αυτά τα ακούσματα που μου 
δημιουργούν αίσθηση, θεωρώ ότι παίζει ση-
μαντικό ρόλο η γενιά μας και η εποχή που 
ζούμε. Η σύγχρονη εποχή που ζούμε, όπου 
με τη βοήθεια της τεχνολογίας ο ήχος έχει 
αλλάξει προς το καλύτερο, προσφέρει στον 
συνθέτη, στον μουσικό, απεριόριστες επι-
λογές να δημιουργήσει. Ένας φίλος μουσι-
κός κάποτε μου είπε ότι «είμαστε ανατολίτες 
και φλερτάρουμε με τη μουσική της Δύσης». 
Κρατώντας τις επιρροές σε συνδυασμό με 
την τεχνολογία που προσφέρεται σήμερα, 
δημιουργείς ένα αμάλγαμα σύγχρονης μου-
σικής με πινελιές και ηχοχρώματα του παρελ-
θόντος.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο όφελος για 
σένα από την ενασχόλησή σου με τη 
μουσική;
Οι γνώσεις που απέκτησα μέχρι σήμερα και 
αυτά που θα μαθαίνω στο μέλλον θεωρώ ότι 
είναι το μεγαλύτερο όφελος που θα μπορού-
σε να μου προσφέρει η μουσική.

Ποια είναι η συμβουλή η οποία κρα-
τάς από κάποιον καταξιωμένο συνά-
δελφό σου;
«Να θυμάσαι πάντα, όταν ήσουν παιδί, πώς 
φανταζόσουν τον εαυτό σου όταν θα μεγά-
λωνε και από πού ξεκίνησε το όνειρό σου».

Μέσα από όλη αυτή την ενασχόλη-
σή σου με το τραγούδι ανακάλυψες 
κάτι που δεν το ήξερες για σένα;
Μεγαλώνοντας παρέα με τη μουσική ανακα-
λύπτω όλο και περισσότερα πράγματα για 

τον ίδιο μου τον εαυτό αλλά και για τη ζωή. 
Αν καταφέρει κανείς να βρει την «απόλυτη 
σύνδεση» με τη μουσική και το τραγούδι, θα 
αντιληφθεί ότι έχουν τη μοναδική ικανότητα 
να σου δημιουργούν εικόνες από το παρελ-
θόν σου ή όνειρα για το μέλλον. Προσωπικά 
αυτό με βοηθάει να κοιτάω στα μάτια όλους 
μου τους φόβους, να σκέφτομαι και να ζω.

Ο κόσμος εξακολουθεί να ψάχνει 
το καλό τραγούδι και η δική σου 
περίπτωση είναι χαρακτηριστική… 
Πώς εκλαμβάνεις την αγάπη που 
σου δείχνει το κοινό;
Αρκετές φορές ακούω να λένε τη γνωστή 
φράση «δεν γράφονται τέτοια τραγούδια σή-
μερα...» Είναι σίγουρο όμως ότι αν παρατη-
ρήσει κανείς προσεκτικά, θα βρει να ακούσει 
νέα τραγούδια που αξίζουν πολλά. Αυτό που 
συμβαίνει είναι ότι στα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης, πέραν του διαδικτύου, που πιστεύω 
ότι είναι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, 
υπερτερούν τραγούδια με διαφορετική αι-
σθητική και πιο «ανεβαστικά», όπως συνηθί-
ζεται να λέγεται. Αυτό συμβαίνει για να διώ-
ξουν για λίγο από το μυαλό του ακροατή/

τηλεθεατή τα προβλήματα και τον φόρτο της 
καθημερινότητας. Δεν είναι κακό, με αυτόν 
τον τρόπο όμως δημιουργείται μια αλλοίωση 
στον τρόπο που καταλαβαίνουμε τη μουσική 
σήμερα. Η μουσική και η τέχνη αναφέρονται 
σε όλους, όμως δεν την αντιλαμβάνονται 
όλοι με τον ίδιο τρόπο ή ίσως δεν μπορούν 
να βρουν αυτή την «απόλυτη σύνδεση» που 
ανέφερα στην προηγούμενη ερώτηση. Αυτοί 
που μπορούν να την αντιληφθούν είναι το πιο 
πιστό κοινό.

Τι να περιμένουμε από σένα;
Αυτή η χρονιά νιώθω ότι θα φέρει όμορφα 
πράγματα και πολλά τραγούδια. Το μέλλον 
βέβαια είναι κάτι που δεν μπορεί να γνωρίζει 
κανείς αλλά αυτό που θέλω τουλάχιστον για 
το μέλλον είναι να τραγουδάω για πάντα, να 
μαθαίνω και να δημιουργώ όσα πιο πολλά 
μπορώ. οι πρωταθλητές, πράγμα που μας δί-
νει ώθηση και, γιατί όχι, να «συγκρατήσουμε» 
τη φυγή χορευτών. ok!   

 ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 



26

ΣΤΟ ΚΑΤΑΜΕΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΒΡΕΘΗΚΕ 
ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΥΤΗ 
ΒΡΑΔΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ, 

ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 22.ΟΟΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΜΕΛΩΔΙΕΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ

Η μουσική βραδιά διοργανώθηκε αποκλειστικά 
από την εθελόντρια του Αντικαρκινικού Συνδέ-
σμου Κύπρου, Νικολέττα Κυριακίδου, η οποία, 

ευχαρίστησε δημόσια τον τραγουδοποιό και φίλο Πα-
ντελή Θαλασσινό . Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός τα-
ξίδεψε στο νησί μας για να τραγουδήσει αφιλοκερδώς 
στην εκδήλωση. Στην ομιλία της η Νικολέττα Κυριακίδου 
ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Χρυσό Χορηγό της βραδιάς, 
την εταιρεία ΧΜ, αλλά και τους υποστηρικτές, οι οποίοι 
βοήθησαν να υλοποιηθεί η όλη μουσική εκδήλωση. Η 
συναυλία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της κυρίας Ζωής 
Κυριακίδου, η οποία πάλεψε με τον καρκίνο με απίστευ-
τη ψυχική δύναμη και ηρεμία. Στη συναυλία παρευρέθη-
καν επίσης ο γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώ-
στας Κληρίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος 
Κούσιος όπως επίσης και οι δωρητές της αναβάθμισης 
της Αροδαφνούσας, Κύπρος και Έλενα Τσέντα, οι οποίοι 
εκπλήρωσαν ένα μεγάλο όνειρο του Αντικαρκινικού Συν-
δέσμου Κύπρου. Στη μουσική εκδήλωση παρευρεθεί και 
πλήθος κόσμου, οι οποίοι απόλαυσαν τη βραδιά και κα-
ταχειροκρότησαν τον δημοφιλή ερμηνευτή. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η Amalgamation Choir και τα παιδιά της χορωδίας του Δήμου Λευκωσίας με τον Παντελή Θαλασσινό

Ο Παντελής Θαλασσινός χάρισε στους 
παρευρισκόμενους μια μαγευτική βραδιά
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Κούσιος όπως επίσης και οι δωρητές της αναβάθμισης 
της Αροδαφνούσας, Κύπρος και Έλενα Τσέντα, οι οποίοι 
εκπλήρωσαν ένα μεγάλο όνειρο του Αντικαρκινικού Συν-
δέσμου Κύπρου. Στη μουσική εκδήλωση παρευρεθεί και 
πλήθος κόσμου, οι οποίοι απόλαυσαν τη βραδιά και κα-
ταχειροκρότησαν τον δημοφιλή ερμηνευτή. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η Amalgamation Choir και τα παιδιά της χορωδίας του Δήμου Λευκωσίας με τον Παντελή Θαλασσινό

Η Χριστίνα Πελεκάνου και η Χάρις 
Ευθυμίου

Η Τερέζα Ηλιάδου και η Αγγέλω 
Δημητρίου

Η Μαίριλιν Πασχαλίδου και ο Αντώνης Πασχαλίδης

Ο Κώστας Κληρίδης 

Ο Κυριάκος Κούσιου 

Η Νικολέτα Κυριακίδου και
η Μάρλεν Δημητρίου

Η Λεία Τορναρίτη και η Νικολέτα 
Αθανασιάδου

Η Μαρία Ιωαννίδου

Η Στάλω Βιολάρη Ο Αδάμος Αδάμου
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Ο διακεκριμενΟς ςυμβΟυλευτικΟς ψυχΟλΟγΟς και 
βιΟςυντΟνιςτής μας μιλα για τΟ Re-Paint youR life και τή 

μεγαλή εκδήλωςή τΟυ πΟυ θα γινει τΟν ΦεβρΟυαριΟ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

«ή ζωή ειναι πΟλυ μικρή
για να παιζΟυμε ςυντήρήτικα»
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Ο διακεκριμενΟς ςυμβΟυλευτικΟς ψυχΟλΟγΟς και 
βιΟςυντΟνιςτής μας μιλα για τΟ Re-Paint youR life και τή 

μεγαλή εκδήλωςή τΟυ πΟυ θα γινει τΟν ΦεβρΟυαριΟ.

«ή ζωή ειναι πΟλυ μικρή
για να παιζΟυμε ςυντήρήτικα»

Τι να περιμένουμε από το event σας 
που θα πραγματοποιηθεί τον Φε-
βρουάριο του 2020;

Κατ' αρχάς αυτό δεν είναι απλά μια εκδήλωση, 
αλλά ένα κίνημα. Ένα κίνημα με απώτερο σκοπό 
την εξέλιξη, την αυτοβελτίωση και την έμπνευση για 
μια ζωή γεμάτη όμορφα χρώματα. Σε αυτή την εκδή-
λωση να περιμένετε ένα ταξίδι που θα σας ξυπνήσει 
τα κατάλληλα συναισθήματα για να μεταμορφώσετε 
τη ζωή σας προς το καλύτερο. Οι άνθρωποι ενερ-
γούν όταν ενεργοποιηθούν τα συναισθήματά τους.

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περά-
σετε στο κοινό που σας ακολουθεί μέσα 
από αυτό το event;
Η ζωή είναι πολύ μικρή για να παίζουμε συντηρη-
τικά. Ο καθένας μας έχει την τάση να βλέπει μέσα 
από τις παρωπίδες του και τις περιορισμένες αντιλή-
ψεις του. Θέλω να βοηθήσω το κοινό να μάθει να 
βλέπει τις καταστάσεις μέσα από τα μάτια της δυνα-
τότητας αντί του φόβου.
 
Πιστεύετε ότι το κοινό της Κύπρου είναι 
ώριμο για ένα τόσο πρωτοποριακό event;
Η τεράστια επιτυχία της πρώτης εκδήλωσης έδειξε 
τη μεγάλη ανάγκη για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Η 
συγκίνηση, ο ενθουσιασμός και τα πλατιά χαμόγε-
λα του κοινού στο τέλος ήταν το πιο τρανταχτό μή-
νυμα ότι είμαστε έτοιμοι για αλλαγή. Ο αντίκτυπος 
ήταν πράγματι αξέχαστος στα άτομα που βίωσαν 
αυτό το ταξίδι, άλλα και σε όσους το είδαν διαδι-
κτυακά, που ανυπομονούν εδώ και μήνες για το επό-
μενο. Τα μηνύματα που πήρα μετά την πρώτη εκδή-
λωση με έχουν συγκινήσει αφάνταστα και αυτό με 
ώθησε να θέλω να δώσω ακόμα περισσότερα στο 
κοινό της Κύπρου.
 
Πώς γνωρίσατε και επιλέξατε για φέτος τη 
συγκεκριμένη ομιλήτρια – καλεσμένη;
Επιλέγω πάντα τους ομιλητές μου συναισθηματικά, 
το πιο σημαντικό κριτήριο είναι να με συγκινήσει η 
προσωπική τους ιστορία. Ψάχνω άτομα που θα κερ-
δίσουν το κοινό μέσω της καρδιάς τους και ύστερα 
με το μυαλό. Η κα Muniba Mazari με άγγιξε τόσο 
πολύ με την προσωπική της ιστορία, το τι βίωσε και 
το πώς αντέδρασε στις αντιξοότητες. Αυτή η γυναί-
κα είναι σίγουρα η προσωποποίηση της ανθρώπι-
νης δύναμης και ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το 
πώς μπορούμε... Re-paint your Life.

Είστε ένας καταξιωμένος επιστήμονας, 
συμβουλευτικός ψυχολόγος και βιοσυ-
ντονιστής. Τι θεωρείτε ότι σας έχει φέρει 
αυτή την επιτυχία και την αναγνωρισιμό-
τητα;
Μικρές καθημερινές βελτιώσεις μακροπρόθεσμα 
οδηγούν σε σπουδαία αποτελέσματα. Το πάθος 
μου για εξέλιξη, δεν σταματώ να μαθαίνω, θέλω να 
διατηρώ πάντα τη νοοτροπία του μαθητή. Λατρεύω 
αυτό που κάνω και το κάνω πάντα με αγάπη.
 
Ποιο είναι το δικό σας μότο ζωής;
Να διευρύνεις πάντα τα όρια του εφικτού. ok!   

Info:
Ο Γιάννης Μιχαήλ είναι συμβουλευτικός ψυχολόγος, βιοσυντονιστής και θα τον βρείτε 
στο Κέντρο Ευεξίας Biolifestyle Wellbeing Center στη Λευκωσία. Στο event του, που θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 
στις 19.00, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να εμπνευστεί, να ταυτιστεί, να δει και να 
ακούσει σημαντικές αληθινές ιστορίες ζωής.
Αποκτήστε τα εισιτήριά σας ΤΩΡΑ στο: www.soldoutticketbox.com/re-paint-your-
life/?lang=en
Facebook: YiannisMichaelMindset, Facebook:yiannis.michael.33
Instagram: yiannis__michael/
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ και το περιοδικό Madame Figaro
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Τα βραβεία που διοργανώθηκαν για πρώ-
τη φορά στην Κύπρο από δύο κορυφαίους 
στον χώρο τους Ομίλους, τον Εκδοτικό 

Οίκο Δία και Τηλεόραση Σίγμα και την Boussias 
Communications, ανέδειξαν τις άριστες πρακτι-
κές και τις καινοτόμες δράσεις στο κυπριακό 
λιανεμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών. Περισσό-
τεροι από 200 εκπρόσωποι του επιχειρηματικού 
κόσμου, θεσμικών φορέων, της ακαδημαϊκής και 
επιστημονικής κοινότητας, συγκεντρώθηκαν στο 
Hilton Nicosia Hotel για να τιμήσουν τις καλύτε-
ρες εκφάνσεις της προσφοράς και της καινοτο-
μίας στο κυπριακό λιανεμπόριο. Την εκδήλωση 
τίμησε με την παρουσία του, εκπροσωπώντας το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 
ο Αναπληρωτής Διευθυντής Υπηρεσίας Βιομη-

χανίας και Τεχνολογίας, κ. Χρίστος Φωτιάδης, ο 
οποίος στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι οι επι-
χειρήσεις που ασχολούνται με το λιανικό εμπό-
ριο βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να στη-
ρίξουν την αποδοτική χρήση των πόρων, αφού 
μπορούν να επηρεάσουν τις περιβαλλοντικές επι-
δόσεις της εφοδιαστικής τους αλυσίδας και να 
ωθήσουν την αλλαγή στη νοοτροπία των κατανα-
λωτών. Γι’ αυτό τον λόγο, πρωτοβουλίες όπως τα 
Cyprus Excellence Retail Awards, που προάγουν 
και επιβραβεύουν την ποιότητα και την καινοτομία 
στο λιανικό εμπόριο, είναι όχι μόνο επιθυμητές 
αλλά και επιβεβλημένες. Την εκδήλωση χαιρέτισε 
και ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Μάριος 
Λουκαΐδης, Managing Director, Synpraxis Ltd – 
Your Business Ambassador In Cyprus, ο οποίος 

στην εναρκτήρια ομιλία του καλωσόρισε το λια-
νεμπόριο, τον πιο ανταγωνιστικό τομέα του κυπρι-
ακού εμπορίου, έναν τομέα που κάθε μέρα, κάθε 
ώρα περνάει εξετάσεις από τον πελάτη του, έναν 
πελάτη που επιζητά ποιότητα, ποικιλία, τιμές, εξυ-
πηρέτηση, περιβάλλον και ατμόσφαιρα. Η ανα-
πληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εκδο-
τικού Οίκου Δίας, Μαρία Κυριάκου, αναφέρθη-
κε με τη σειρά της στον θεσμό των Cyprus Retail 
Excellence Awards και αφιέρωσε τη βραδιά σε 
όλους όσοι συμμετέχουν στον κλάδο του retail, 
έναν ιδιαίτερα δύσκολο κλάδο για ανθρώπους 
με όραμα, που διαλέγουν τους καλύτερους συ-
νεργάτες και που θέτουν ψηλά τον πήχη. Ο ανώ-
τατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta, Ανδρέ-
ας Νεοκλέους, σε χαιρετισμό του ανέφερε ότι 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ CYPRUS RETAIL 
EXCELLENCE AWARDS 2019 ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΟ HILTON NICOSIA 

HOTEL. ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
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ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΘΗΚΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CYPRUS RETAIL EXCELLENCE AWARDS 2019

Η Μαρία Κυριάκου και ο Μιχάλης 
Χατζηπαντέλας

Οι νικητές της βραδιάς

Η Έμυ Χατζημανώλη και ο Αντρέας Νεοκλέους
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Τα βραβεία που διοργανώθηκαν για πρώ-
τη φορά στην Κύπρο από δύο κορυφαίους 
στον χώρο τους Ομίλους, τον Εκδοτικό 

Οίκο Δία και Τηλεόραση Σίγμα και την Boussias 
Communications, ανέδειξαν τις άριστες πρακτι-
κές και τις καινοτόμες δράσεις στο κυπριακό 
λιανεμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών. Περισσό-
τεροι από 200 εκπρόσωποι του επιχειρηματικού 
κόσμου, θεσμικών φορέων, της ακαδημαϊκής και 
επιστημονικής κοινότητας, συγκεντρώθηκαν στο 
Hilton Nicosia Hotel για να τιμήσουν τις καλύτε-
ρες εκφάνσεις της προσφοράς και της καινοτο-
μίας στο κυπριακό λιανεμπόριο. Την εκδήλωση 
τίμησε με την παρουσία του, εκπροσωπώντας το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 
ο Αναπληρωτής Διευθυντής Υπηρεσίας Βιομη-

χανίας και Τεχνολογίας, κ. Χρίστος Φωτιάδης, ο 
οποίος στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι οι επι-
χειρήσεις που ασχολούνται με το λιανικό εμπό-
ριο βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να στη-
ρίξουν την αποδοτική χρήση των πόρων, αφού 
μπορούν να επηρεάσουν τις περιβαλλοντικές επι-
δόσεις της εφοδιαστικής τους αλυσίδας και να 
ωθήσουν την αλλαγή στη νοοτροπία των κατανα-
λωτών. Γι’ αυτό τον λόγο, πρωτοβουλίες όπως τα 
Cyprus Excellence Retail Awards, που προάγουν 
και επιβραβεύουν την ποιότητα και την καινοτομία 
στο λιανικό εμπόριο, είναι όχι μόνο επιθυμητές 
αλλά και επιβεβλημένες. Την εκδήλωση χαιρέτισε 
και ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Μάριος 
Λουκαΐδης, Managing Director, Synpraxis Ltd – 
Your Business Ambassador In Cyprus, ο οποίος 

στην εναρκτήρια ομιλία του καλωσόρισε το λια-
νεμπόριο, τον πιο ανταγωνιστικό τομέα του κυπρι-
ακού εμπορίου, έναν τομέα που κάθε μέρα, κάθε 
ώρα περνάει εξετάσεις από τον πελάτη του, έναν 
πελάτη που επιζητά ποιότητα, ποικιλία, τιμές, εξυ-
πηρέτηση, περιβάλλον και ατμόσφαιρα. Η ανα-
πληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εκδο-
τικού Οίκου Δίας, Μαρία Κυριάκου, αναφέρθη-
κε με τη σειρά της στον θεσμό των Cyprus Retail 
Excellence Awards και αφιέρωσε τη βραδιά σε 
όλους όσοι συμμετέχουν στον κλάδο του retail, 
έναν ιδιαίτερα δύσκολο κλάδο για ανθρώπους 
με όραμα, που διαλέγουν τους καλύτερους συ-
νεργάτες και που θέτουν ψηλά τον πήχη. Ο ανώ-
τατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta, Ανδρέ-
ας Νεοκλέους, σε χαιρετισμό του ανέφερε ότι 
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ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΘΗΚΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

στη δεκαετία που ξεκινά η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
η ανάγκη βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη θα εμπλουτιστούν 
από νέες τεχνολογικές λύσεις. Η επιρροή της τεχνολογίας ανοί-
γει δρόμους για μια πιο πελατο-κεντρική προσέγγιση, ταυτόχρονα 
όμως προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που θα 
το αντιληφθούν πρώτες, για αύξηση κύκλου εργασιών και βελτίωση 
κερδοφορίας. Η Cyta στηρίζει θεσμούς που προάγουν την αρι-
στεία και την αυτοβελτίωση. Από την πλευρά του ο πρόεδρος ECR 
Cyprus, Commercial Manager KEO, Δημήτρης Σιανδρής, τόνισε 
ότι τα Cyprus Retail Excellence Awards έρχονται για να επιβραβεύ-
σουν αυτούς που είναι ήδη πρωτοπόροι στην αγορά. Την τελετή 
απονομής παρουσίασε o δημοσιογράφος Ανδρέας Γιόρτσιος. Συ-
νολικά δόθηκαν 31 βραβεία. Gold βραβείο στην κατηγορία Λιανι-
κές Επιχειρήσεις έλαβαν: Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική ΛΤΔ - Άλφα-
μεγα , Vassos Eliades Ltd , Public, MARATHASA VALLEY NUTS, ενώ 
στην κατηγορία Προμηθευτές η Laiko Cosmos Trading Ltd. Λιανε-
μπορική Επιχείρηση της Χρονιάς αναδείχθηκε η Χ.Α. Παπαέλληνας 

Η Μαρία Κυριάκου και ο Μιχάλης 
Χατζηπαντέλας

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης και ο Αντρέας Γιόρτσιος

Η Γεωργία Τουτουτζιάν, η Νίκη 
Ιωάννου και η Παναγιώτα Κονναρή

Η Έμυ Χατζημανώλη και ο Αντρέας Νεοκλέους

Ο Μάριος Λουκαΐδης 

στη δεκαετία που ξεκινά η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου κα
η ανάγκη βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη θα εμπλουτιστούν 
από νέες τεχνολογικές λύσεις. Η επιρροή της τεχνολογίας ανοί
γει δρόμους για μια πιο πελατο-κεντρική προσέγγιση, ταυτόχρονα 
όμως προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που θα 
το αντιληφθούν πρώτες, για αύξηση κύκλου εργασιών και βελτίωση 
κερδοφορίας. Η Cyta στηρίζει θεσμούς που προάγουν την αρι
στεία και την αυτοβελτίωση. Από την πλευρά του ο πρόεδρος ECR 
Cyprus, Commercial Manager KEO, Δημήτρης Σιανδρής, τόνισε 
ότι τα Cyprus Retail Excellence Awards έρχονται για να επιβραβεύ
σουν αυτούς που είναι ήδη πρωτοπόροι στην αγορά. Την τελετή 
απονομής παρουσίασε o δημοσιογράφος Ανδρέας Γιόρτσιος. Συ
νολικά δόθηκαν 31 βραβεία. Gold βραβείο στην κατηγορία Λιανι
κές Επιχειρήσεις έλαβαν: Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική ΛΤΔ - Άλφα
μεγα , Vassos Eliades Ltd , Public, MARATHASA VALLEY NUTS, ενώ 
στην κατηγορία Προμηθευτές η Laiko Cosmos Trading Ltd. Λιανε
μπορική Επιχείρηση της Χρονιάς αναδείχθηκε η Χ.Α. Παπαέλληνας 

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης και ο Αντρέας Γιόρτσιος

Η Έλενα 
Πέτρου 
Πατάτα 
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Η Ελευθερία Γρηγορίου, ο Ανδρέας Ιακώβου, η Μαρία Θεοφάνους, 
ο Χριστόφορος Ποσείδιας και η Αλεξία Αντωνιάδου Ο Στέλιος Παπαξάνθος 

και ο Μαρίνος Αντωνίου

Ο Ηλίας Ιωαννίδης
Ο Μιχάλης Παρή

Η Νίκη Ευθύμιου και ο Αντρέας 
Δημητρίου

Ο Αντρέας Ζάρκας, η Αριάνα 
Τσιακαλή και ο Δημήτρης Ευσταθίου

 Η Μαρίνα Τζιακούρη

Ο Δημήτρης Φιλόπουλος, ο Ιπποκράτης Γρούμπας, ο Στέλιος Ζαμπέκας, 
ο Κώστας Ιωάννου, ο Κώστας Χονδροκωστόπουλος και ο Λευτέρης 
Θεοδωρόπουλος

Ο Μιχάλης Παπαϊωάννου και
ο Παντελής Πολυκάρπου

Ο Αντρέας Παναγή, η Χριστίνα Δημάδη, η Ελίνα Θεοδότου και ο Γιώργος 
Θεοδότου

Ο Βαλεντίνος Ιωάννου 

O Στέλιος 
Αναστασιάδης

Η Μελίνα Κυπριανίδου
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Εμπορική ΛΤΔ. Τα Cyprus Retail 
Excellence Awards 2019 
πραγματοποιήθηκαν υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Ενέρ-
γειας, Εμπορίου και Βιομηχα-
νίας και του ECR. Η βραδιά 
έκλεισε με την πανηγυρική φω-
τογραφία των νικητών και την 
ανανέωση του ραντεβού για 
την επόμενη χρονιά. Στο site 
www.retailexcellenceawardscy.
com μπορείτε να δείτε τον πίνα-
κα των νικητών, καθώς επίσης 
φωτογραφίες της βραδιάς. Τα 
βραβεία παρουσίαζε η Cyta 
Business, ενώ Χρυσός χορηγός 
ήταν το Venue City. Χορηγός 
επικοινωνίας: EconomyToday 
ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ 

ΜΩΥΣΕΩΣ

 

Ο Ηλίας Ιωαννίδης

Η Δέσποινα Ευσταθίου και 
ο  Χρίστος Δανέζης

 Η Μαρίνα Τζιακούρη Η Έλενα Μουζούρη Η Ελίσια και η Έλενα Παπαντωνίου Η Τάσια Γιανναρά

Ο Περίανδρος Δασκαλάκη και
η Μελίνα Σκορδέλη

Ο Κώστας Ντάλτας

Η Μαριάννα Αλετράρη και
ο Φαίδωνας Χρίστου

Η Ροδούλα Ηροδότου και
η Ειρήνη Βιολάρη

Ο Δημήτρης Φιλόπουλος, ο Ιπποκράτης Γρούμπας, ο Στέλιος Ζαμπέκας, 
ο Κώστας Ιωάννου, ο Κώστας Χονδροκωστόπουλος και ο Λευτέρης 
Θεοδωρόπουλος

Ο Δημήτρης Σιανδρής και
ο Πόλυς Πολυκάρπου
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Μετά από δύο χρόνια ενός μεγάλου έρωτα, ο Κύ-
πριος σεφ Χαράλαμπος Χατζηπροδρόμου αρρα-
βωνιάστηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Κατερίνα 

Καβαλλάρη, σε πάρτι που πραγματοποίησαν στο ξενοδοχείο 
της οικογενειακής επιχείρησής της στην Αθήνα. Σύμφωνα με 
αποκλειστικές πληροφορίες του ΟΚ! το πάρτι αρραβώνων 
έγινε παρουσία των δύο οικογενειών και ελάχιστων φίλων, 
ενώ, όπως αποκαλύφθηκε, κουμπάρος τους θα είναι ο Κύ-
πριος ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ. Δύο μήνες νωρίτερα ο 
αγαπημένος σεφ έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. 
Η μαγική στιγμή πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου, την 
ημέρα της γιορτής της, στο εστιατόριο που βγήκαν για πρώτη 
φορά ραντεβού. Ο Χαράλαμπος είχε συνεννοηθεί με τους 
σερβιτόρους του εστιατορίου, έτσι ώστε μαζί με το γλυκό να 
έρθει και το μονόπετρο και εκείνη συγκινημένη απάντησε θε-
τικά και αμέσως μπήκαν σε διαδικασία για το πάρτι αρραβώ-
νων. Προς το παρόν δεν έχουν ορίσει ημερομηνία γάμου και 
δεν θα βιαστούν να αρχίσουν την όλη διαδικασία. Ο Χαρά-
λαμπος το επόμενο διάστημα θα μετακομίσει στην Αθήνα για 
να είναι συνεχώς με την αγαπημένη του και θα ξεκινήσει συ-
νεργασία με γνωστό εστιατόριο. ok!   

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ART CINEMATOGRAPHERS

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
–  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ 

Το πάρΤι 
άρράβώνών Τους 

Η πρόταση γάμου έγινε στις 25 Νοεμβρίου, στο εστιατόριο όπου είχαν βγει 
για πρώτη φορά πριν από δυο χρόνια.

ΕΤςι ΞάΦνιΚά ο Κυπριος ςΕΦ Κάι
Η άΓάπΗΜΕνΗ Του άρράβώνιάςΤΗΚάν
Το βράΔυ Του ςάββάΤου, 26 ιάνουάριου

Ο Χαράλαμπος χόρεψε ζεϊμπέκικο και αποθεώθηκε 
απ’ όλους τους καλεσμένους. 

Οι γονείς της νύφης εύχονται τα καλύτερα στο ζευγάρι.

 Το ζευγάρι με τον κουμπάρο τους Στέφανο Μιχαήλ.





36

H Αμερικανίδα χορεύτρια Μάρθα Γκράχαμ είχε πει ότι «η κίνηση 
ποτέ δεν ψεύδεται. Είναι ένα βαρόμετρο που δείχνει την κατά-
σταση της ψυχής σε όλους όσοι είναι ικανοί να την διαβάσουν». 

Αυτό ακριβώς συνέβη και στον Μιχάλη Βαρνακίδη (Μaestro), ο οποίος, 
μετά από παρακολούθηση σεμιναρίων Street Dance σε Αμερική και Γαλ-
λία, αποφάσισε να επιστρέψει στην Κύπρο και να ανοίξει τον όμιλο «The 
Rebel Dancers». Ο εν λόγω όμιλος κατάφερε να διακριθεί σε παγκόσμι-
ους και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς έχοντας θέσει τον πήχη πολύ ψηλά. 
Παράλληλα, κατάφερε να ενισχύσει το κυπριακό επίπεδο χορού στη 
διεθνή σκακιέρα. Μάλιστα, η ομάδα του, «LMC New Generation», έχει 
εξασφαλίσει -απευθείας- συμμετοχή στους τελικούς του 2020.

Σε μια αποκλειΣτική Συνεντευξή
ο καταξιωμενοΣ χορευτήΣ 

μιλα για τή ζωή, τα επιτευγματα 
και τα ονειρα του

Μιχάλης Βάρνάκιδης

Σε μια αποκλειΣτική Συνεντευξή

O κυπριοΣ 
χορευτήΣ με 

τιΣ παγκοΣμιεΣ 
διακριΣειΣ
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Το είδος που υπηρετείς (Street 
Dance) είναι -κατά κόρον- δύ-
σκολο να εδραιωθεί στην Κύ-

προ. Πώς κατάφερες να θέσεις 
τον πήχη ψηλά;
Το 2006, με την κάθοδο των καλύτερων 
χορευτών του κόσμου στην Κύπρο, άδρα-
ξα την ευκαιρία και έμαθα αρκετά πράγμα-
τα από τα μαθήματά τους και στη μετέπειτα 
πορεία μου είδα ότι μπορούσα να κάνω 
κάτι παραπάνω από αυτό που είχαμε στη 
χώρα μας. Το αποτέλεσμα σήμερα μιλά 
από μόνο του. Δύο παγκόσμιοι τίτλοι, ένας 
πανευρωπαϊκός και ένα παγκόσμιο στην 
τρίτη θέση.

Έχεις καθιερώσει το «Locking» στο 
νησί μας. Τι ακριβώς είναι;
Το «Locking» είναι ο πρώτος χορός του 
Street Dance, το οποίο άρχισε να εξα-
πλώνεται το 1969 στο Λος Άντζελες με 
ακουστικά ερεθίσματα τη Soul music. Οι 
κινήσεις τους ενθουσίαζαν από την πρώ-
τα κιόλας κίνηση. Ειδικά η κίνηση «Lock», 
το «κλείδωμα» με τα χέρια. Είναι χαρούμε-
νος χορός και η μουσική του σε παρασέρ-
νει. Έχει ενθουσιασμό και έκταση. Μετά το 
«Locking» ακολούθησαν τα υπόλοιπα του 
Street Dance. 

Χορευτές και δάσκαλοι της 
σχολής διδάσκουν σε Γαλ-
λία και Ελλάδα. Πώς νιώθεις 
γι’ αυτό το κατόρθωμά σου;

Ανέκαθεν ήταν ένα όνειρο 
ζωής αυτό που κατάφερα. 
Ζω σε ένα όνειρο και δεν 
θέλω να ξυπνήσω ποτέ μου 
και συνεχίζω ακόμα πιο 
ψηλά.

Συμμετείχες σε διά-
φορα τηλεοπτικά 
project χορού. Εάν 
σου γινόταν πρό-

ταση για να κάνεις 
ένα Street Dance talent 

show θα ενδιαφερόσουν; 
Και αν ναι, υπό ποιες προϋ-
ποθέσεις;
Πάντα με ενδιαφέρει η τηλεόραση 
και σίγουρα ένα Street talent show 
θα ήταν η απόλυτη έκταση. Κατ’ 
αρχάς, οι κριτές της επιτροπής θα 
πρέπει να είναι από τον τομέα του 
Street Dance και μάλιστα Κύπριοι 
επιτυχημένοι. Με αυτό το γεγονός 
ανεβάζουμε τη δημοτικότητα του 
Street Dance και ταυτόχρονα την 
απόλυτη τηλεθέαση για το κοινό 
της χώρας μας.

Στο βιογραφικό σου έχεις 
συνεργαστεί με διάσημους 
χορευτές του Street Dance, 
όπως ο «Gemini» και ο 
«Υaman», ο οποίος είναι χο-
ρογράφος της Μαντόνα. Με 
ποιους άλλους χορογρά-
φους θα ήθελες να συνερ-
γαστείς;
Προχωρώντας και βλέποντας 
μπροστά, θα ήθελα να συνεργα-
στώ με τον Tony Κoko, τον Rich 
Richer, τον Antony Thomas (χορο-
γράφος της Janet Jackson). Και με 
τους τρεις έκανα σεμινάρια, απλά 

δεν μπόρεσα να συνεργαστώ. Ευ-
ελπιστώ το 2021, στα 30 χρόνια 
των «Rebel Dancers», να καταφέρω 
να φέρω τους δύο από τους τρεις.

Ποια είναι τα απαραίτητα 
προσόντα που πρέπει να 
έχει κάποιος για να γίνει χο-
ρευτής;
Δεν υπάρχουν απαραίτητα προσό-
ντα. Χρειάζεται μονάχα υπομονή, 
επιμονή και πολλή αγάπη. Τίποτε λι-
γότερο, τίποτε περισσότερο.

Ποιος Κύπριος ηθοποιός ή 
παρουσιαστής θεωρείς ότι 
θα έπρεπε να αλλάξει επάγ-
γελμα και να γίνει χορευ-
τής;
Για να είμαι ειλικρινής, κανένας!

Πώς θα περιέγραφες αυτό 
που σου δίνει ο χορός;
Απόλυτη ελευθερία. Ο χορός είναι 
η απόλυτη ανάκλαση του ψυχικού 
μου κόσμου.

Πότε ήταν η στιγμή που εί-
πες «Show must go on»; 
Yπήρξε κάποια στιγμή που 
να διαγωνιζόσουν και να 
έλεγες στον εαυτό σου ότι 
πρέπει να συνεχίσεις;
Κάποτε ένας από τους συνεργά-
τες μου στη σχολή, στις αρχές του 
1993-1994, μου είχε πει «Ας στα-
ματήσουμε να παίρνουμε μέρος 
στις παραστάσεις και να αφήσου-
με τους πιο νεαρούς». Η απάντησή 
μου ήταν ΟΧΙ και συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα. Προσωπικά, θα κάνω τα 
δικά μου. Μάλιστα, τον Φεβρουά-
ριο θα πάω να διαγωνιστώ με έναν 
μικρό, 9 ετών, στο Λονδίνο.

Ποια είναι η εντύπωση που 
έχει ο απλός κόσμος για 

«ΤΟ ΟρΑΜΑ ΜΟυ 
ΕΙνΑΙ Η ΔΗΜΙΟυρΓΙΑ 

ΜΙΑς ΔΙΕθνΟυς 
ΑΚΑΔΗΜΙΑς ΜΕ 

ΚυΠρΙΟυς ΚΑΙ 
ξΕνΟυς ΧΟρΕυΤΕς»
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τους χορευτές; Κάποτε έναν άνδρα 
χορευτή τον κοίταζαν με κάποια επι-
φύλαξη έως και περιέργεια. Έχει αλ-
λάξει αυτό;
Στις αρχές του ’91 ήταν μια άλλη εποχή, που 
παρεξηγούνταν τα πάντα για το Street Dance. 
Σήμερα άλλαξαν όλα και ενδεχομένως να είμα-
στε η μόνη σχολή στην Ευρώπη που τα αγόρια 
υπερτερούν των κοριτσιών. Και αυτό προέκυψε 
μέσα από αρκετή δουλειά, αλλά και από το γε-
γονός ότι πείσαμε την κοινωνία ότι ΟΛΟΙ μπο-
ρούν να χορεύουν. Οι καλύτεροι χορευτές στην 
πλειονότητά τους είναι άντρες.

Θα παρότρυνες κάποιον που σπούδα-
σε χορό να φύγει στο εξωτερικό, είτε 
για αναζήτηση εργασίας είτε για να 
προχωρήσει περισσότερο; Θεωρείς ότι 
στην Κύπρο υπάρχει μέλλον;
Για εργασία είναι κάπως δύσκολο, διότι είμαστε 
μικρή χώρα σε έκταση και πληθυσμό. Μέχρι 
τώρα λέω στους χορευτές ότι δεν έχουν θέση 
στην Κύπρο. Τα δεδομένα όμως αλλάζουν και 
θα δώσω συνέχεια στην επόμενή σας ερώτη-
ση…

Το δικό σου όραμα ποιο είναι και τι ευ-
ελπιστείς στο εγγύς μέλλον;
Έχουμε κάνει σοβαρά βήματα στην Κύπρο, οπό-
ταν με τις παγκόσμιες επιτυχίες έρχεται και η 
όρεξη. Το όραμά μου είναι η δημιουργία μιας 
διεθνούς ακαδημίας με Κύπριους και ξένους 
χορευτές. Σήμερα λειτουργούμε σαν σχολή, 
αύριο σαν ακαδημία. Και αυτό είναι κάτι που θα 
ανεβάσει τις μετοχές μας ακόμα πιο πολύ. Αυτό 
είναι το όραμά μου στο μέλλον και πιστεύω ότι 
μπορώ να το εκπληρώσω. Πλέον θεωρούμαστε 
παγκόσμιοι πρωταθλητές, πράγμα που μας δί-
νει ώθηση και, γιατί όχι, να «συγκρατήσουμε» τη 
φυγή χορευτών. ok!   

 ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

«ΔΕΝ ΥΠΑΡχΟΥΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ χΟΡΕΥΤΗΣ. 

χΡΕΙΑζΕΤΑΙ ΜΟΝΑχΑ 
ΥΠΟΜΟΝΗ, ΕΠΙΜΟΝΗ 

ΚΑΙ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ»
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Τα προϊονΤα φρονΤίδας 
Των χείλίων είναί ο,Τί 
πίο χρήςίμο αυΤή Τήν 
εποχή. Ta χρείαζονΤαί 
Τα χείλή ςου, γίαΤί Τους 
προςφερουν αμεςή 
φρονΤίδα. Βρες Τωρα 
πίο αποΤελεςμαΤίκες 
φορμουλες!

all abouT 
lips

Lip Balm Spf 15, Bobbi Brown, ειδικά 
σχεδιασμένο lip balm, εμπλουτισμένο με φύ-
τρο σταριού, αβοκάντο και ελαιόλαδο. προ-
στατεύει και ενυδατώνει αμέσως τα χείλη σου.

Reve De Miel Lip Balm, Nuxe, με πλού-
σια υφή και το διακριτικό φυσικό άρωμα των 
αιθέριων ελαίων του Reve De Miel lip balm 
δημιουργεί μια εθιστική εμπειρία. ή απαρά-
μιλλη φόρμουλα του είναι άκρως θρεπτική 
για την επανόρθωση των χειλιών και αποτε-
λείται από ένα συμπυκνωμένο βάλσαμο φυ-
σικής προέλευσης με μέλι, βοτανικά έλαια, 
κερί μέλισσας, βούτυρο shea και πρόπολη.

Lipbalm Extra Care, Korres, 
balm που περιποιούνται και τονώ-
νουν τα χείλη, με βάση στη σύνθε-
σή τους φυσικά έλαια και κεριά. Τα 
βασικά συστατικά τους προσφέρουν 
έξτρα φροντίδα στα ξηρά και ταλαι-
πωρημένα χείλη, ενυδατώνοντάς τα 
σε βάθος. Θα το βρεις στα φαρμα-
κεία σ’ όλη την κύπρο.

Repairwear™ Intensive 
Lip Treatment, Clinique, 
ενισχυμένη φροντίδα χει-
λιών για τις γραμμές και 
ρυτίδες γύρω από τα χείλη. 
προσφέρει αντιοξειδωτική 
προστασία έναντι των επιθέ-
σεων του περιβάλλοντος. 
ενισχύει τη φυσική παρα-
γωγή του κολλαγόνου. 
αναπληρώνει την υδρολιπι-
δική ασπίδα, ώστε τα χείλη 
σου να παραμένουν απαλά 
και ενυδατωμένα.

Lip Glow, Dior, σε απόχρωση 
PINK, κυκλοφορεί τώρα σε θήκη περιο-
ρισμένης έκδοσης, διακοσμημένη με το 
logomania του DioR. Ένα πραγματικά 
must have που δεν πρέπει να λείπει από 
την τσάντα σου! με υψηλή περιεκτικότη-
τα σε βούτυρο μάνγκο, και εμπλουτισμέ-
νο με τεχνολογία Color Reviver, αναδει-
κνύει τα χείλη και κολακεύει κάθε τόνο 
επιδερμίδας.

Lip Balm, YOUTH LAB, 
προσφέρει άμεση θρέψη 
και ενυδάτωση στα αφυ-
δατωμένα και σκασμένα 
χείλη σου. Τα συστατικά 
του έχουν επιλεχθεί για 
να δρουν συνεργιστικά 
στην άμεση ανακούφιση 
και ανασύσταση της επι-
δερμίδας στα χείλη και 
ταυτόχρονα να προστα-
τεύουν με φυσικό τρόπο 
από την uVa & uVb ακτι-
νοβολία και τις ακραίες 
περιβαλλοντικές συνθή-
κες. δεν περιέχει χρώμα, 
έτσι είναι κατάλληλο και 
για άνδρες. Θα το βρεις 
στα φαρμακεία.
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BEAUTYshopping

ΌλΌ και κατι νέΌ 
χρέιαζέσαι για να 
ανανέώσέισ τΌ νέσέσέρ 
σΌυ… γιατι μπΌρέι στισ 
γιΌρτέσ να ήρθέ καπΌιΌ 
δώρακι, αλλα αυτα πΌυ 
σΌυ πρΌτέινώ σήμέρα 
θα θέλέισ σιγΌυρα 
να τα απΌκτήσέισ.

νέΌσ μήνασ, 
νέέσ αναγκέσ

City Skin Overnight Detox 
Moisturizer, Μurad, μια καινοτό-
μα αντιγηραντική κρέμα νυκτός που 
αποτοξινώνει το δέρμα. σβήνει τους 
ρύπους που συσσωρεύονται κατά 
τη διάρκεια της ημέρας και καταπο-
λεμά τα σημάδια γήρανσης, ενόσω 
κοιμάσαι… 

Pomegranate Noir 
Body Crème, Jo 
Malone London, πο-
λυτελής κρέμα σώμα-
τος που ενυδατώνει, τρέ-
φει και προστατεύει την 
επιδερμίδα, ενώ την τυ-
λίγει με ένα εθιστικό κο-
κτέιλ από πλούσιο χυμό 
από ρόδι, raspberry και 
δαμάσκηνο, ροζ πιπέρι, 
μοσχολίβανο και ξυλώ-
δη αρώματα από τη μα-
γευτική Casablanca.

Flora 
Luminare Eau 
De Toilette. 
Molton Brown, 
είναι ό,τι πιο φρέ-
σκο και «καθα-
ρό» έχω μυρίσει 
τελευταία. θα 
λατρέψεις το δί-
δυμο εσπεριδο-
ειδών και γιασε-
μιού που θα σου 
θυμίσει δροσερά 
πρωινά και φρε-
σκοπλυμένα ρού-
χα στον ήλιο!

Hydra-Biometm, 
Probiotic Superdose 
Face Mask, Korres, 
μάσκα πολλαπλής δρά-
σης με mousse υφή, ιδα-
νική για αφυδατωμένες, 
ευαίσθητες, θαμπές με 
κουρασμένη όψη επι-
δερμίδες. έμπλουτισμέ-
νη σε ελληνικό γιαούρ-
τι, πρε- και προβιοτικά, 
σύμπλεγμα WaterPatch, 
τρεις τύπους υαλουρο-
νικού οξέος και θρεπτι-
κά συστατικά από θα-
λάσσια άλγη.

Extra Face Oil, Bobbi 
Brown, αυτό το ενυδατικό 
μείγμα από Βιταμίνη έ, σου-
σάμι, γλυκό αμύγδαλο και 
έλαια jojoba, είναι ιδανικό 
για να διατηρεί την επιδερμί-
δα ελαστική και απαλή.

Vitazing Energy–
Boosting 
Moisturizer, 
Origins, μία oil-free 
αναζωογονητική ενυ-
δατική κρέμα, που 
χαρίζει άμεση λάμ-
ψη και ζωντάνια στην 
επιδερμίδα. αποκαλύ-
πτει μία αναζωογονη-
μένη και λαμπερή επι-
δερμίδα, ενισχύοντας 
τη φυσική διαδικασία 
ανάπλασης. κατάλλη-
λο για όλους τους τύ-
πους δέρματος.



42

style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

instagram:mariannahadjimina

insta-tip
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POP ART
PoP αισθητικη και ανεβασμενη διαθεση 
στισ χειμερινεσ casual εμφανισεισ μασ!

Η quilted oversized τσάντα 
είναι πρακτική και ιδανική για τις 
casual βόλτες σου! (CArPisA)

D
SQ

U
A

RE
D

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

θεση 
σ!

τσάντα 
είναι πρακτική και ιδανική για τις 

A)

Φούτερ Desigual €135,
deBeNHAMs.

Σκουλαρίκια,
liNKs oF 
loNdoN.

Παντελόνι 
Diesel €120, 

deBeNHAMs.

Φούτερ 
Desigual €115, 
deBeNHAMs.Καπέλο, 

PArFois.

Mποτάκι €47, 
toP sHoP.

Παλτό,
toMMY HilFiGer.

Φόρεμα, 
terrANovA.

Γόβα, Aldo.
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style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

IC
EB

ER
G

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΟ ΚΟΤλΕ γΙΑ ΑλλΗ ΜΙΑ σΕζΟΝ ΚυΡΙΑΡΧΕΙ. 
ΕπΙλΕξΕ ΤΟ σΕ ΚΟΡΙΤσΙσΤΙΚΟυσ ΡΟζ ΤΟΝΟυσ 
γΙΑ ΜΙΑ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ!ΙΑ ΜΙΑ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗΕΚΔΡΟΜΗ!

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΡΙΑΡΧΕΙ. 
ΤΟΝΟυΤΟΝΟυΤΟΝΟ σ

Κολιέ,
FOLLI 

FOLLIE.
Trainers,
LIU JO.

Dungaree, 
TOMMY 

HILFIGER.

Πλεκτό Denim 
Hunter €119.95, 
DEBENHAMS.

Ρολόι, 
SWATCH.

Πλεκτό €38,
TOP SHOP.

Παντελόνι 
€39.95, 
ZARA.

Jacket springfield 
€44.99, DEBENHAMS.

Μποτάκι, 
ALDO.

shoppingshopping
Dungaree, 
TOMMY 

HILFIGER.

.Jacket €66,
ΤΟP SHOP.
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M
A

XM
A

RA

CAPUCCINO
Ζεστοί τονοί συνδυάΖοντάί σε κομψεσ 
εμφάνίσείσ γίά ολεσ τίσ ώρεσ!ίσ ώρεσ!

Παλτό, 
MARKS&SPENCER.

Τσάντα, 
ALDO.

Μπλούζα, 
FALCONERI.

Σετ δακτυλίδια, 
MANGO.

Πλεκτό Oasis €37, 
DEBENHAMS.

Ζακέτα, 
MANGO.

Φούστα €25.99, 
STRADIVARIUS.

Παπούτσι, 
ALDO.

Scrunchies, 
ACCESSORIZE.
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αφιερωμα ΔΙΑΙΤΑ

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ
Ο «ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ» ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ.
ΑΛΛΩΣΤΕ, ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΑΣ

αφιερωμα ΔΙΑΙΤΑ
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Τα βασικα χαρακΤηρισΤικα
Τησ σωσΤησ διαιΤασ
Η απώλεια του βάρους δεν θεωρεί-
ται μια εύκολη διαδικασία. Παρόλα 
αυτά τα πράγματα γίνονται ευκολό-
τερα όταν κατανοήσουμε ότι πρέπει 
να ξεκινήσουμε μια ισορροπημένη 
διατροφή, ώστε να μπορέσουμε να 
έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Όταν πλέον αποφασίσουμε να κά-
νουμε το όνειρό μας πραγματικότη-
τα, πρέπει να έχουμε γνώση, ηρεμία 
αλλά και υπομονή.

Μην αποφεύγετε τα γεύματα
Βασικός παράγοντας μια καλής δίαι-
τας είναι να ακολουθήσουμε το πρό-
γραμμα διατροφής που μας συστή-
νεται από τους ειδικούς. Πότε δεν 
πρέπει να παραλείπουμε ένα από τα 
γεύματά μας, παρόλο που ενδεχο-
μένως να μην πεινάμε. Δεν πρέπει να 
αφήνουμε το στομάχι μας άδειο για 
μεγάλα διαστήματα, αλλά κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας να τρώμε μικρά 
γεύματα.

απαραίτητο το πρωινό
Ένα από τα κυριότερα γεύματα της 
ημέρας είναι και το πρωινό. Πρόκει-
ται για ένα βασικό γεύμα, ώστε να 
ξεκινήσει καλά η ημέρα μας και να 
μας δώσει ικανοποιητική ενέργεια 
για τις πνευματικές και τις σωματικές 
μας δραστηριότητες. Επίσης, πρέπει 
να τρώμε από όλες τις ομάδες τρο-
φών, όπως για παράδειγμα κρέατα, 
φρούτα, λαχανικά, στις ποσότητες 
που μας υποδεικνύουν οι ειδικοί.

Μην αποφεύγετε το βραδινό
Παρόλο που αρκετοί θεωρούν ότι 
το βραδινό γεύμα ενδεχομένως να 
μας προσθέτει κιλά, εντούτοις αυτό 
γίνεται όταν τρώμε αργά το βράδυ 
και δεν μπορούμε εύκολα να κάψου-
με τις θερμίδες. Προσπαθήστε να 
μη φορτώνετε το στομάχι σας πριν 
τον βραδινό ύπνο για να μπορέσετε 
ευκολότερα να χάσετε τα κιλά που 
θέλετε.

αποφύγετε τα λιπαρά 
τρόφιμα
Καλό θα ήταν στη διατροφή σας 
να συμπεριλάβετε τα βραστά και τα 
ψητά προϊόντα που δεν παρέχουν 
επιπλέον λίπος. Αποφύγετε τα πολύ 
λιπαρά τρόφιμα, όπως για παρά-

δειγμα τις σοκολάτες, τα κέικς, τις 
πίτες, τις κρέμες και τις μαγιονέζες. 
Αποφύγετε τα πλήρη γαλακτοκομικά 
προϊόντα και μη χρησιμοποιείτε βού-
τυρο ή μαργαρίνες. Προτιμήστε ένα 
αντίστοιχο προϊόν χαμηλών λιπαρών 
που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Επί-
σης, για να ρυθμίζετε ακόμη καλύτε-
ρα τις θερμίδες, μετράτε πάντοτε το 
λάδι που βάζετε στο φαγητό σας.

Μειώστε τη ζάχαρη 
και το αλάτι
Η ζάχαρη βρίσκεται «κρυμμένη» 
σε πολλές τροφές και δίνει πολλές 
άχρηστες θερμίδες. Μη βάζετε επι-
πλέον αλάτι στο φαγητό σας, στο 
τραπέζι. Περιοριστείτε στο αλάτι 
κατά το μαγείρεμα. Αποφύγετε τα 
τυποποιημένα προϊόντα και τα διά-
φορα σνακς τύπου «χάμπουργκερ», 
που είναι πολύ υψηλά σε αλάτι. Απο-
φύγετε τα γλυκά όπως σοκολάτα, 
μπισκότα, μαρμελάδες. Μάθετε να 
πίνετε τον καφέ σας σκέτο, αλλά, 
εάν νιώθετε ότι θέλετε ζάχαρη, τότε 
επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε με μέ-
τρο τα υποκατάστατα που υπάρχουν 
στην αγορά.

Τρώτε τροφές πλούσιες
σε φυτικές ίνες
Οι φυτικές ίνες βοηθούν στη σωστή 
λειτουργία του εντέρου και δίνουν 
το αίσθημα πληρότητας στο στομά-
χι μειώνοντας έτσι την όρεξη. Προτι-
μήστε το ψωμί ολικής άλεσης και τα 
μαύρα μακαρόνια και ρύζι. Προσπα-
θήστε ένα με δύο φορές την εβδο-
μάδα να τρώτε όσπρια και τρώτε 
περισσότερο φρούτα και λαχανικά. 
Επίσης καταναλώνετε τρόφιμα που 
περιέχουν τα αμινοξέα προλίνη και 
λυσίνη, που αποτελούν πρώτη ύλη 
για το σχηματισμό κολλαγόνου. Τέ-
τοια είναι το κρέας, το ψάρι και το 
κοτόπουλο, το ασπράδι του αβγού, 
το φύτρο του σταριού και τα όσπρια.

Πίνετε πολλά υγρά
Μια ποσότητα ίση με 8-10 ποτήρια 
την ημέρα, πριν και μετά τα γεύματα, 
είναι απαραίτητη. Επίσης το καθα-
ρό νερό βοηθά στην ενυδάτωση και 
κάνει το δέρμα σας να δείχνει λα-
μπερό και υγιές. Βοηθάει στην καλύ-
τερη λειτουργία του μεταβολισμού 
και προσφέρει ευεξία. Αποφύγετε 
το αλκοόλ, διότι είναι πλούσιο σε 

θερμίδες. Αποφύγετε την κα-
τάχρηση και περιοριστείτε σε 
1-2 ποτήρια κρασί όταν θέλετε 
να πιείτε.

Τρώτε αργά και σωστά
Είναι βασικό να τρώτε αργά 
και να μασάτε αρκετά την τρο-
φή σας. Γι' αυτό μην τρώτε από 
την κατσαρόλα, παρά μόνο 
από το πιάτο σας. Χρησιμο-
ποιήστε ένα μικρότερο πιάτο, 
αποφύγετε τα ενδιάμεσα «τσι-
μπολογήματα» και αφήστε το 
τραπέζι όταν αισθάνεστε ακό-
μα άνετα και μη βαραίνετε το 
στομάχι σας.

Γυμναστείτε…
Αυξήστε τη φυσική σας άσκη-
ση τουλάχιστον για μισή ώρα 
δυνατό περπάτημα. Η άσκηση 
θα σας βοηθήσει στην απώ-
λεια βάρους. Είναι πολύ ευχά-
ριστο που τα τελευταία χρόνια 
υπάρχουν πάρα πολλά  γυ-
μναστήρια που παρέχουν εξει-
δικευμένα προγράμματα για 
κάθε γούστο.

Το δέρμα και η διατροφή
Το δέρμα αποτελεί τον καθρέ-
φτη του σώματός μας και επη-
ρεάζεται άμεσα από τη διατρο-
φή μας. Τα οφέλη που δίνει η 
διατροφή μας για ένα υγιες 
δέρμα είναι πολλά. Οι βιτα-

μίνες C και Ε είναι δύο από 
βασικά συστατικά του κολλα-
γόνου και της ελαστίνες στο 
δέρμα. Η βιταμίνη Ε βρίσκε-
ται κυρίως στα καλής ποιότη-
τος έλαια και μαργαρίνες, σε 
ξηρούς καρπούς (αμύγδαλα, 
καρύδια, κουκουνάρι, ηλιό-
σποροι, σουσάμι και προϊό-
ντα του), ενώ η βιταμίνη C στα 
φρούτα και λαχανικά εποχής, 
κυρίως τα εσπεριδοειδή, το πε-
πόνι, τα ακτινίδια, φραγκοστά-
φυλα, φράουλες, μπρόκολο, 
σπανάκι. Η έλλειψη του ψευ-
δάργυρου μπορεί να προκα-
λέσει συμπτώματα ακμής, ενώ 
παίζει σημαντικό ρόλο στην 
παραγωγή κολλαγόνου και 
ελαστίνης, όπως και στην προ-
στασία του DNA του κυττά-
ρου. Βρίσκεται στα οστρακοει-
δή, στο ψαχνό κρέας και στα 
πουλερικά, στους ξηρούς καρ-
πούς (πασατέμπος). Απαραί-
τητα είναι και τα λιπαρά οξέα 
τα ω-3 που βρίσκονται κυρίως 
στα λιπαρά ψάρια και τα ω-6 
λιπαρά οξέα που βρίσκονται 
στους ξηρούς καρπούς και 
στα ακόρεστα λιπαρά, προστα-
τεύουν τη μεμβράνη των κυτ-
τάρων από την απώλεια νερού 
μέσα από το κύτταρο αλλά και 
από την εισροή τοξινών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ISTOCKPHOTO

TIPS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Το άγχος της καθημερινότητας και το απαιτητικό ωράριο 
εργασίας αποτελούν συχνά «εχθρούς» της δίαιτας. Δυ-
στυχώς λόγω φόρτου εργασίας πολλές φορές «παρα-
συρόμαστε» καταστρέφοντας ό,τι έχουμε «χτίσει» μέ-
χρι σήμερα. Γι' αυτό μην παραλείπετε το 
πρωινό γεύμα. Επιλέξτε υγιεινά εν-
διάμεσα σνακ. Ετοιμάστε το μεση-
μεριανό σας γεύματα από το σπίτι 
ή αποταθείτε σε ένα από τα προ-
γράμματα που συστήνονται από 
τους ειδικούς. Συνοδέψτε το 
φαγητό ή το σνακ σας και 
αποφύγετε τα αναψυκτι-
κά. Προτιμήστε τους 
φυσικούς χυμούς με 
μέτρο.

θερμίδες. Αποφύγετε την κα- μίνες C και Ε είναι δύο από 
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KETO DIET

Εδώ και μΕρικα χρόνια όλόι μιλανΕ για την κΕτόγΕνικη διατρόφη, πιό 
απλα keto diet. όσόι τό ψαχνόυν λιγό πΕρισσότΕρό, όμώσ, γνώριζόυν 
ότι δΕν πρόκΕιται απλα για μια μΕθόδό απώλΕιασ βαρόυσ, αλλα για μια 
όλόκληρώτικη αλλαγη στόν τρόπό ζώησ πόυ βΕλτιώνΕι την υγΕια, Εξα-
φανιζΕι την παχυσαρκια και φΕρνΕι Ενα μόναδικό αισθημα Ευφόριασ, 
όπώσ ΕπιβΕβαιώνόυν και αρκΕτΕσ διασημότητΕσ από όλό τόν κόσμό.

H oλόκληρώτικη αλλαγη
στόν τρόπό ζώησ μασ
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Η κετογενική διατρο-
φή είναι τόσο αρ-
χαία όσο και η αν-

θρωπότητα, παρόλο που κά-
ποιοι πιστεύουν ότι πρόκειται 
για ένα «νέο φρούτο». Στην 
απουσία υδατανθράκων -την 
πιο γρήγορη πηγή ενέργειας 
για το σώμα- ο οργανισμός 

μας μπαίνει σε κατάσταση κέ-
τωσης, δηλαδή αναγκάζεται 
να κάψει λίπος για να πά-

ρει ενέργεια, με αποτέλεσμα 
την απώλεια βάρους. Σύμφωνα 

με έρευνες, η κετογενική διατροφή 
-πλούσια σε λιπαρά, φτωχή σε υδα-

τάνθρακες και με περιορισμένη πρω-
τεΐνη- είναι πολύ αποτελεσματική και για 

την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων 
υγείας, μεταξύ άλλων Διαβήτης Τύπου 2, το 
Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών, ενώ περι-
ορίζει τα συμπτώματα του Συνδρόμου Ευερέ-
θιστου Εντέρου. Πέρα από τα ευεργετικά της 
αποτελέσματα στην υγεία, η κετογενική δια-
τροφή είναι πιο γνωστή για τον τρόπο με τον 

οποίο βοηθά στην απώλεια βάρους και στην 
υιοθέτηση ενός νέου υγιούς τρόπου ζωής. 
Πλειάδα προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο, 
όπως η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Χάλι 
Μπέρι, η ριάλιτι σταρ Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, κα-
θώς και ο παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχί-
ας Τάισον Φιούρι, μιλάνε δημόσια για τις ευ-
εργετικές επιπτώσεις που είχε στη ζωή τους η 
κετογενική διατροφή. 
Το περασμένο καλοκαίρι, η σταρ της σειράς 
«Keeping up with the Kardashians», Κόρτνεϊ 
Καρντάσιαν, ανακοίνωσε στα 86 εκατομμύρια 
Instagram followers της το εξής: «Tο σώμα μου 
δεν ήταν ποτέ καλύτερο πριν την κετογενική δι-
ατροφή». Επίσης, η 51χρονη Χάλι Μπέρι προ-
ωθεί ένθερμα την κετογενική διατροφή, καθώς 
την έχει βοηθήσει να ξεπεράσει τον Διαβήτη 
Τύπου 2. Στην Κύπρο, οι ειδικοί στη διατροφή 
Keto & Organic Cyprus διαμορφώνουν ένα 
εβδομαδιαίο εξατομικευμένο πλάνο διατρο-
φής, βασισμένο στις ανάγκες και τον τρόπο 
ζωής σας. Ήδη έχουν κερδίσει την εμπιστοσύ-
νη ανθρώπων από όλη την Κύπρο, των οποίων 
η ζωή έχει αλλάξει προς το καλύτερο. 

Ο Διευθυντής της Keto & Organic Cyprus, 
Αντώνης Αντωνιάδης και ο ιδρυτής της Nic’s 
Keto & Organic, Νικόλας Τζένιος, έχουν ενώ-
σει τις δυνάμεις τους, καθώς έχουν βιώσει από 
πρώτο χέρι τα ευεργετικά αποτελέσματα της 
κετογενικής διατροφής στη ζωή τους.
Ο κ. Αντωνιάδης αναφέρει: «Άρχισα να με-
λετώ την κετογενική διατροφή για δικούς μου 
λόγους υγείας, όταν ένας πολύ καλός μου φί-
λος και μέλος της ομάδας μας πια, ο Άντρος 
Αβραάμ, κατάφερε να ξεπεράσει τον Διαβήτη 
Τύπου 2 ακολουθώντας ένα πρόγραμμα κε-
τογενικής διατροφής. Η κετογενική διατροφή 
μετατρέπει τον οργανισμό σε μηχανή καύσης 
λίπους, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά αποθέ-
ματα υδατανθράκων για να χρησιμοποιηθούν 
ως πηγή ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, δεν 
χάνουμε απλά βάρος, αλλά ξεπερνάμε πολλά 
προβλήματα υγείας, απολαμβάνουμε νόστιμο 
φαγητό και δεν αισθανόμαστε την πείνα και 
τους περιορισμούς των συνηθισμένων διατρο-
φών που βασίζονται σε έλεγχο θερμίδων».
Απώλεια βάρους, βελτίωση υγείας και αύξηση 
ενέργειας… Τι άλλο να ζητήσει κανείς;
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Θεσσαλονίκης 46, Phinician court, 
Διαμ. 4, 6035, Λάρνακα, Κύπρος
E-mail: info@ketoandorganiccyprus.com
Τηλ.: +357 96 488 523
Web: ketoandorganiccyprus.comΝικόλας Τζένιος 

ΜΕΤΑ
Νικόλας Τζένιος 
ΠΡΙΝ
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Σήμερα η Ελεάνα Πέτρου απολαμβάνει το γεγονός ότι μπορεί να επι-
λέξει η ίδια σε ποια ομάδα θα παίξει, αφού έχει χάσει 39 κιλά (6st, 
1.5lb) στο Slimming World. «Υπήρξα υπέρβαρη το μεγαλύτερο μέρος 

της ζωής μου», λέει η Ελεάνα. «Η οικογένειά μου και οι φίλοι μου με παρό-
τρυναν να χάσω βάρος, αλλά δεν ήθελα να νιώσω πίεση με το να πεινάω 
ξεκινώντας μια δίαιτα. Αγαπούσα το φαγητό και έβρισκα πολλές δικαιολο-
γίες για να απολαμβάνω ανθυγιεινά γεύματα. Παρά την ανασφάλεια για το 
σώμα μου, ήμουν πολύ δραστήρια, παρόλο που δεν μπορούσα να φορέσω 
τα ρούχα που ήθελα». Η Ελεάνα, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ καλή παί-
κτρια του βόλεϊ, με συμμετοχή στην εθνική ομάδα, στα 18 της αποχώρισε 
από την εθνική ομάδα εξαιτίας του βάρους της και του αυξημένου κίνδυνου 

ΕΛΕΑΝΑ ΠΕΤΡΟΥ

ΗΤΑΝ ΤΟ 2013, ΟΤΑΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤHΝ 24ΧΡΟΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΕΑΝΑ ΠΕΤΡΟΥ, ΝΑ ΑΠΟ-
ΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΕΪ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΗΣ. 

«ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΙΑ
ΜΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ»

τραυματισμού. Το βάρος της αυξανόταν σταθερά. «Ήμουν 23 χρονών, φο-
ρούσα 20 μέγεθος και ζύγιζα 115 κιλά. Μια φίλη μου με προσκάλεσε για 
ποτό, δεν είχα τίποτα να φορέσω, έτσι αρνήθηκα την πρόσκληση με τη δικαι-
ολογία ότι ήμουν άρρωστη. Ευτυχώς αποφάσισα να κάνω την αλλαγή για τα 
καλά. Έψαχνα στο διαδίκτυο για ώρες τι θα μπορούσα να κάνω. Ποιες δίαι-
τες προσφέρονται, σε ποιο κόστος και πώς μπορούσα να χάσω βάρος χω-
ρίς να νιώσω πίεση ή να πεινάσω». Μετά από πολλή έρευνα, και με τη στή-
ριξη της μητέρας της, η Ελεάνα, με επιφύλαξη, έγινε μέλος της ομάδας του 
Slimming World, τον Οκτώβριο του 2019. Μόλις μπήκε στην αίθουσα την 
καλωσόρισε η σύμβουλος και αμέσως ένιωσε σαν στο σπίτι της. «Θυμάμαι 
την πρώτη μέρα, ένιωθα νευρικότητα όταν έφυγα από το σπίτι. Είχα άγχος 
για το τι θα ακολουθήσει. Η σύμβουλός μου όμως με καθησύχασε με το 
μεγάλο της χαμόγελο και τα υπόλοιπα μέλη ήταν πολύ φιλικά μαζί μου. Γνώ-
ρισα ανθρώπους που, ΑΛΗΘΕΙΑ, είχαν χάσει βάρος ενώ έτρωγαν τα αγα-
πημένα τους γεύματα. Έμαθα για το πώς να "τρως και να χάνεις βάρος” και 
ήμουν ενθουσιασμένη να ξεκινήσω». Στην πρώτη εβδομάδα, η Ελεάνα πήρε 
το πρώτο της βραβείο για απώλεια βάρους. ½ st είχε φύγει. 3,3 κιλά σε μια 
βδομάδα. Ένιωσε δύναμη να συνεχίσει. Πίστεψε ότι η διατροφή αυτή είχε 
φτιαχτεί για ανθρώπους σαν κι αυτή, αυτούς που αγαπούν το φαγητό, πίστε-
ψε ότι μπορούσε να τα καταφέρει! Πήγαινε στο γκρουπ της κάθε εβδομά-
δα για οκτώ μήνες και έμενε για να απορροφήσει όση περισσότερη στήριξη 
μπορούσε από την ομάδα. «Τον Οκτώβριο του 2019 είχα την καταπληκτική 
εμπειρία να εκπροσωπήσω την Slimming World ομάδα μου στον κυπριακό 
διαγωνισμό για τη Γυναίκα της Χρονιάς. Ενθουσιάστηκα που κατάφερα να 
στεφθώ νικήτρια και να διαγωνιστώ στα ημιτελικά του διαγωνισμού στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, στο Derbyshire, τον Νοέμβριο, μέσω Λονδίνου». «Απόλαυ-
σα το ταξίδι μου στο Λονδίνο, δεν είχα ξαναπάει στο Ηνωμένο Βασίλειο 
ποτέ και ήταν μια απίστευτη επιβράβευση να πάω στον ημιτελικό, στα κεντρι-
κά γραφεία του Slimming World στο Derbyshire». «Δυστυχώς δεν κατάφερα 
να περάσω στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, αλλά κέρδισα μια νέα ζωή 
για μένα! Έχασα 39 κιλά (6st, 1.5lb) τον τελευταίο χρόνο με το να μένω 
δραστήρια και να τρώω σωστά. Μένοντας στη στήριξη του Slimming World 
κάθε εβδομάδα, με βοήθησε πολύ στο να αλλάξω τον τρόπο που ψωνίζω, 
μαγειρεύω και τρώω. Έκανα φίλους ζωής και απολαμβάνω τα αγαπημένα 
μου μακαρόνια με κιμά χωρίς τύψεις. Πολλά από τα παραδοσιακά φαγητά 
έχουν προσαρμοστεί στο πρόγραμμα του Slimming World, είναι μαγικό!»

ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΛΕΑΝΑ ΜΠΟΡΕΙ κΑΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΝΕΑ ΤΗΣ ζωΗ…
«Μου αρέσει να βγαίνω έξω με τους φίλους μου τώρα και το βρίσκω εύκο-
λο να ντύνομαι όπως θέλω, αφού φοράω 12 μέγεθος. Μπορώ ακόμα να 
προσαρμόζω το φαγητό που τρώω έξω στο πρόγραμμά μου χωρίς να νιώ-
θω ενοχές. Πρόσφατα είχα πρόταση να γίνω και πάλι μέλος της εθνικής 
ομάδας ξανά!» Τέλος, η Ελεάνα ευχαριστεί τη μητέρα της, την οικογένεια 
και τους φίλους της, τη σύμβουλό της και όλα τα μέλη της ομάδας της, που 
πλέον θεωρεί ότι είναι η δεύτερη οικογένειά της.

ΠΡΙΝΜΕΤΑ
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ΣτροβολοΣ - λακαταμια
Δευτέρα απόγευμα 
τρίτη πρωί
Ελενα - 97873726

λατΣια
Δευτέρα απόγευμα
τρίτη πρωί 
τετάρτη απόγευμα
μαρία καραπιττίδου - 99619239

Πλατυ αγλαντζιαΣ
τετάρτη απόγευμα
Χριστιάνα - 95124271

Εγκωμη
τρίτη απόγευμα
ρούλλα μίτσιγκα - 99582940

Εγκωμη - μακΕΔονιτιΣΣα
Πέμπτη απόγευμα
Ήβη - 95118511

Εγκωμη - μακΕΔονιτιΣΣα
Σάββατο πρωί
Χριστιάνα - 95124271

κοκκινοτριμιθια
Δευτέρα απόγευμα
ρούλλα μίτσιγκα - 99582940

www.slimmingworld.com.cy

ΜΕΤΑπριν

ΜΕΤΑπριν

ΜΕΤΑπριν

ΜΕΤΑπριν
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Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΙΓΜΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΑΣ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το 
μεσημέρι της Παρασκευής, 17 
Ιανουαρίου, παρουσία όλων 

των εργαζομένων της τηλεόρασης ΣΙΓ-
ΜΑ και συγκροτήματος ΔΙΑΣ, καθώς 
και εκπροσώπων της πολιτικής ζωής του 
τόπου, φίλων και συνεργατών. Της κο-
πής προηγήθηκε αγιασμός από τον Μη-
τροπολίτη Κύκκου Νικηφόρο, ενώ στη 
συνέχεια πήρε τον λόγο ο διευθύνων 
σύμβουλος της τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ 
και συγκροτήματος ΔΙΑΣ, Χρύσανθος 
Τσουρούλλης, όπου ευχήθηκε τα καλύ-
τερα για τη νέα χρόνια ευχαριστώντας 
τους συνεργάτες και το προσωπικό για 
τη σκληρή δουλειά και αφοσίωσή τους. 
Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας, 
όπου ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφό-
ρος έδωσε στην υπάλληλο που βρήκε 
το φλουρί μια ασημένια εικόνα της Πα-
ναγίας. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ Η Μαρία Κυριάκου, η Γεωργία Τουτουντζιάν, η Τάσια Γιανναρά και η Άντρια Χατζηβασιλείου

Ο Γιάννης Καρεκλάς και η Μαρία 
Βασιλειάδου

Η Άννα Κριθαρίδου, ο Κυριάκος 
Πιερή και η Σταυριάνα Αβραάμ

Η Χριστίνα Πελεκάνου και ο πάτερ 
Παρασκευάς

Η Γιώτα Παναγιώτου, ο Νέστορας Βασιλείου 
και η Καρολίνα Σταμάτη
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ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Ο Γιάννης Καρεκλάς και η Μαρία 
Βασιλειάδου

Η Άννα Κριθαρίδου, ο Κυριάκος 
Πιερή και η Σταυριάνα Αβραάμ

Η Ελένη Θεοχάρους Ο Κωνσταντίνος 
ΓιωρκάτζηςΗ Χριστίνα Πελεκάνου και ο πάτερ 

Παρασκευάς

Η Κωνσταντίνα Χατζηζαχαρία και
η Χριστιάνα Θεμιστοκλέους

Ο Χρήστος Δανέζης, ο Οδυσσέας 
Κωνσταντίνου και ο Γιώργος Γεωργίου Ο Κύπρος Μιχαηλίδης και ο Κώστας Κληρίδης

Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Σάββας Περδίος 
και ο Κωνσταντίνος Πετρίδης

Ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος
με τον Νίκο Κατσουρίδη

Η Σκεύη Σταύρου

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης και ο Κυριάκος 
Κούσιος

Ο Μάριος Καρογιάν

Η Γιώτα Παναγιώτου, ο Νέστορας Βασιλείου 
και η Καρολίνα Σταμάτη
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2ΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
«ΘΑ ΣΕ ΔΩ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ»
Ο 2ο Μαραθώνιος Λευκωσίας, που συνδι-
οργανώνεται από τον Μη Κερδοσκοπικό Ορ-
γανισμό RuNicosia και τον Γ.Σ.Π. την Κυριακή 
16η Φεβρουαρίου, φέτος θα φιλοξενήσει το 
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου, το 
οποίο αποτελεί μέρος του Παγκύπριου Πρω-
ταθλήματος Στίβου. Δηλαδή όλοι οι αθλητικοί 
σύλλογοι θα τρέξουν στον Ημιμαραθώνιο. Ο 
Μαραθώνιος Λευκωσίας τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργού Εξωτερικών Δρος Νίκου Χριστο-
δουλίδη και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερα-
σιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου και από τη φετινή 
χρονιά θα περιλαμβάνεται στο επίσημο Ευρω-
παϊκό και Διεθνές Καλεντάρι Στίβου. Πληροφο-
ρίες: www.nicosiamarathonrun.com και www.
nicosiahalfmarathon.com και στο τηλέφωνο 
70088100. Χορηγοί επικοινωνίας: Τηλεόραση 
ΣΙΓΜΑ και το Συγκρότημα ΔΙΑΣ.

ΩΡΑΙΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΟ ROYAL BALLET ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ

Το μαγευτικό μπαλέτο του Pyotr Ilyich Tchaikovsky, που αποτε-
λεί μία από τις πιο ρομαντικές ιστορίες αγάπης, παρουσιάζεται 
ξανά την Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου, στις 19:00, στο Θέατρο 

Ριάλτο στη Λεμεσό. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
του προγράμματος μεταδόσεων του Royal Opera House Cinema. 
Η υπέροχη μουσική του Tchaikovsky και η αυθεντική χορογραφία 
του Marius Petipa συνδυάζονται όμορφα με εμβόλιμα μέρη που δη-
μιούργησαν για το Βασιλικό Μπαλέτο οι Frederick Ashton, Anthony 
Dowell and Christopher Wheeldon. Μέσα απ’ αυτό το γεμάτο λάμ-
ψη κλασικό μπαλέτο, οι χορευτές του Royal Ballet μάς παρασύ-

ρουν μέσα από τη μεγά-
λη οθόνη σε ένα ονειρι-
κό ταξίδι που τα έχει όλα: 
καλές και κακές νεράι-
δες, ένα μαγικό βασίλειο, 
όμορφες πριγκίπισσες, 
γενναίους πρίγκιπες. Διεύθυνση ορχήστρας: Simon Hewett. Εισιτή-
ρια: €15 / 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 77 
77 77 45, Ε-ticket: www.rialto.com.cy

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«ΕΝΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ 
ΜΕ ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΙΚΑ»
ΜΕΧΡΙ 29/02/2020
Την πασίγνωστη κωμωδία του Κάρλο Γκολ-
ντόνι, «Ένας υπηρέτης με δύο αφεντικά», 
ανεβάζει η Κεντρική Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου σε διασκευή και 
σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου. Πρόκειται για μια ανανεωμένη 
εκδοχή μίας από τις ωραιότερες κωμωδίες παρεξηγήσεων, η οποία μας 
μεταφέρει στη δεκαετία του '50, με φόντο τη Νάπολη και την Ιταλική 
Μαφία. Βασικός ήρωας του έργου είναι ο πολύ άτυχος και μονίμως πει-
νασμένος Τρουφαλντίνο, ο οποίος για να επιβιώσει αναγκάζεται να δου-
λέψει κρυφά ως μπράβος και υπηρέτης για δύο αφεντικά. Παραστάσεις 
θα δίνονται κάθε Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 18:30. Πληρο-
φορίες www.soldoutticketbox.com και 22312940, 22421609.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΤΟΥ ΔΟΚΤΟΡΑ ΚΟΡΤΣΑΚ
ΜΕΧΡΙ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ο Σκοτσέζος συγγραφέας Ντέιβιντ Γκρεγκ εξετάζει 
την αξία της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας 
σε έναν κόσμο όπου κάθε ανθρώπινη ιδιότητα μοιάζει να χάνεται. Η 
παράσταση αναδεικνύει τους δεσμούς αγάπης και αλληλοσεβασμού 
ανάμεσα στον «γερο-δόκτορα» και τους «μικρούς ανθρώπους», όπως ο 
Κόρτσακ αποκαλούσε τα παιδιά. Τελευταίες μέρες στο ορφανοτροφείο 
του γιατρού και παιδαγωγού Γιάνους Κόρτσακ στο γκέτο της Βαρσοβίας, 
το 1942. Λίγο πριν την αποστολή των παιδιών στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης της Τρεμπλίνκα, ένα καινούργιο μέλος, ο Άτζιο, θα κάνει 
τον Κόρτσακ να αναρωτηθεί τι νόημα έχουν όσα δίδαξε στα «παιδιά 
του». Παραστάσεις κάθε Κυριακή στις 18:00 στο Θέατρο Αποθήκες 
ΘΟΚ. Πληροφορίες 77772717, www.thoc.org.cy

OΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ 
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκ-
παίδευση και Καριέρα» 2020 ανοίγει τις πύλες 
της την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου, μεταξύ 
των ωρών 08:30 – 13:30 και 16:00 – 20:00. 
Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή το Σάββατο 
8 Φεβρουαρίου από τις 14:00 – 20:00 και 
την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου από τις 14:00 – 
20:00 στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης στη 
Λευκωσία. Η έκθεση θα δώσει την ευκαιρία σε 
μαθητές, φοιτητές, γονείς και σε άλλους ενδια-
φερόμενους να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης στην Κύπρο και το εξωτερικό. Χο-
ρηγός επικοινωνίας είναι το περιοδικό Check in 
Cyprus. Χορηγός η Oracle Academy. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες: 22894278,
 www.edufair-cyprus.eu

«ΕKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ» 2020 ΠΥΞ - ΛΑΞ
ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Οι Πυξ-Λαξ, Φίλιππος Πλιάτσικας και Μπάμπης 
Στόκας έρχονται γεμάτοι ταλέντο, μουσικές και 
την πείρα αρκετών δεκαετιών την Τετάρτη 6 και 
την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου στις 21:00 στο 
Down Town στη Λευκωσία. Η δική τους φιλία 
έγραψε ιστορία. Συνόδεψαν τις χαρές και τις λύ-
πες μας, τα ξενύχτια, τα νεύρα και τα δάκρυα, τις 
αγάπες, τους όρκους και τις απιστίες.
Και τώρα, με μια αστείρευτη δύναμη θέλουν 
να μας ενώσουν όλους σε μια ατμόσφαιρα ζε-
στή, φιλική και συντροφική και συνάμα ρυθμική. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
99810011.
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ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΗΣ 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Έρχεται στο Pavilion το Σάββατο, 8 Φε-
βρουαρίου, στις 21.00, ο Θάνος Πε-
τρέλης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα 
βρεθεί στην Κύπρο με την οκταμελή ορ-
χήστρα του, όπου θα χαρίσει στους θαυ-
μαστές του μοναδικές στιγμές διασκέδα-
σης με τις επιτυχίες του και λαϊκό πρό-
γραμμα! Εισιτήρια €25 με φαγητό και 

ποτό. Πληροφο-
ρίες, προκρατή-
σεις και εισιτήρια 
στο τηλέφωνο 
99816606. Ορ-
γανωτής: Αθλη-
τικός Σύλλογος 
ΑΠΟΝΑ Ανά-
γυιας.

Best of the Rest ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΤΗΣ
ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΒΡΑΔΙΑ

Ο μοναδικός Χρήστος Δάντης έρχεται για μια μόνο 
βραδιά την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου, στις 
22:00, στον «Κατήφορο» στη Λευκωσία. Ο πετυχη-
μένος καλλιτέχνης αναμένει να ξεσηκώσει με τις πα-
λιές και τις νέες του επιτυχίες τους θαυμαστές του. 
Για πληροφορίες στο 96455694.

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΗΣ
Τα εισιτήρια για το πολυαναμενόμενο inspirational event του γνωστού σύμβουλου ψυχι-
κής υγείας και βιοσυντονιστή Yiannis Michael, «Re-paint Your Life», έχουν μόλις κυκλο-
φορήσει. Το 2ο inspirational event του Yiannis Michael θα πραγματοποιηθεί την Παρα-
σκευή, 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 σημαντι-
κές αληθινές ιστορίες ζωής. Μότο του Yiannis Michael είναι το «Re-paint Your Life»! O 
Yiannis Michael είναι πιστός υποστηρικτής της δύναμης της ενέργειας και μας παροτρύ-
νει να επιλέξουμε τη ζωή που θέλουμε να ζήσουμε χωρίς φόβο. Στη σκηνή, μαζί με τον 
Yiannis Michael, η κορυφαία motivational speaker, καλλιτέχνις και ανθρωπιστής, γνωστή 
ως «Iron Lady of Pakistan», η κα Muniba Mazari. Μια γυναίκα στα 30, η οποία μετά από 

μια ζωή γεμάτη δοκιμασίες και ένα δυ-
στύχημα που της προκάλεσε παράλυση 
στα κάτω άκρα αναγεννήθηκε μέσα από 
τις στάχτες της και σήμερα αποτελεί 
μιαν από τις πιο δυναμικές motivational 
speakers εν ζωή. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες και εισιτήρια καλέστε στο 
τηλ.: 99 611400 ή επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.soldoutticketbox.com/
re-paint-your-life. Περιορισμένος αριθ-
μός εισιτηρίων. 

«REPAINT YOUR LIFE»

Ο ΛΙΜΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Αθήνα, Δεκέμβριος 
1941. Η πόλη έχει βυ-
θιστεί στον εφιάλτη του 
μεγάλου λιμού. Ένας 
λοχαγός των Ες-Ες, ο οποίος ερευ-
νά μια υπόθεση για λογαριασμό 
του Υπουργού Προπαγάνδας Γιό-
ζεφ Γκέμπελς, δολοφονείται άγρια 
στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία 
και την έρευνα της δολοφονίας 
αναλαμβάνει ο υπαστυνόμος Νί-
κος Αγραφιώτης.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Μια απρόσμενη στρο-
φή της μοίρας φέρνει τη 
Μαλένα στο αρχοντικό 
του διάσημου ζωγράφου Μιχαήλ 
Μπόκαρη, ακριβώς τη νύχτα όπου 
η Νυχτερινή Αφροδίτη, ένας από 
τους πιο διάσημους πίνακες του 
εικοστού αιώνα, κάνει φτερά. Το 
παρελθόν ζωντανεύει κι ο έρωτας 
εμφανίζεται ξανά μπροστά στα μά-
τια των πρωταγωνιστών αυτής της 
ιστορίας, πληγωμένος και γεμάτος 
θυμό.

Books Etc

 ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ - 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ
Η Στέλλα Γεωργιάδου και ο Λευτέρης Μο-
σχοβίας επιστρέφουν δυναμικά στο Κτή-
μα Γεωργιάδη για αξέχαστα Σαββατόβρα-
δα μέχρι το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου. Τη 
γευστική σας απόλαυση έχει αναλάβει ο 
αγαπημένος σεφ Αντώνης Χαραλάμπους με 
την ομάδα του. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 96790979.

ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
ΝΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Η σπουδαία ερμηνεύτρια Άλκηστις Πρωτοψάλ-
τη έρχεται στο νησί μας σήμερα Κυριακή, 2 Φε-
βρουαρίου, στις 20:30, στο Παττίχειο Δημοτικό 
Θέατρο Λεμεσού για να συναντήσει τη Συμφω-
νική Ορχήστρα Κύπρου. Μαζί θα ερμηνεύσουν 
τις μεγάλες επιτυχίες της πολύχρονης πορείας 
της μέσα από την ελληνική μουσική. Επίσης, θα 
ακουστούν όλα τα σπουδαία της τραγούδια, με 
μια άλλη μορφή, συμφωνική, όπου ο δυναμι-

σμός και η μαγική φωνή της θα σμίξει με το εξί-
σου ενεργητικό ταμπεραμέντο και πλούσιο ήχο 
της Συμφωνικής Ορχήστρας.
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Έγκυος ςτο πρώτο της παιδι!
Η γνωστή παρουσιάστρια διανύει τον 
πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της και είναι 
πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Χαμόγελα απόλυ-
της ευτυχίας μοιράζουν σε όλα τα αγαπημέ-
να τους πρόσωπα η Νικολέτα Ράλλη και ο 
σύντροφός της Μιχάλης Ανδρούτσος, 
αφού σε λίγο καιρό θα κρατούν στην αγκα-
λιά τους τον πρώτο καρπό του έρωτά τους. 
Το ζευγάρι προσπαθεί να κρατήσει τη  σχέ-
ση του μακριά από τα φλας, χωρίς να δίνει 
δικαιώματα. 

ΕΠιΣΤρΕΦΕι ΤΟ SURVIVOR

ΠΟιΟΣ ΕΠωνυμΟΣ
ΕιΠΕ ΤΟ ΠρωΤΟ «νΑι»

Το ριάλιτι επιβίωσης επιστρέφει με Διά-
σημους και μαχητές. η αποκάλυψη έγι-
νε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούρ-
γιου «Ευτυχείτε», και μάλιστα ανέφεραν 
πως έκλεισε και ο πρώτος διάσημος, που 
δεν είναι άλλος από τον Ευθύμη Ζησάκη. 
Το ριάλιτι επιβίωσης επιστρέφει τη νέα 
τηλεοπτική σεζόν. 

γιωργΟΣ ΚΟΤΑνιΔηΣ

Θλιψη για τον Θανατο του
Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και 
συγγραφέας Γιώργος Κοτανίδης σε ηλικία 74 
ετών. Ο ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα 
υγείας το τελευταίο χρονικό διάστημα και βρι-
σκόταν 15 ημέρες στην εντατική με ειλεό. Ο 
Γιώργος Κοτανίδης γεννήθηκε στις 5 Φεβρου-
αρίου 1945 στη Θεσσαλονίκη. Η είδηση του 
θανάτου του  σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνι-
κό κόσμο. Εμφανίστηκε σε κωμικούς και δρα-
ματικούς ρόλους τηλεοπτικών σειρών της κρα-
τικής και της ιδιωτικής τηλεόρασης, σε θεατρι-
κά έργα για την τηλεόραση, καθώς και σε διε-
θνείς τηλεοπτικές παραγωγές.

ποιο Έιναι το φυλο
του παιδιου που πΈριμΈνΈι

ΚωνΣΤΑνΤινΑ ΕυριΠιΔΟυ

την καλύτερη φάση της ζωής της διανύει αυτό το διάστημα η κων-
σταντίνα Έυριπίδου, καθώς σε λίγους μήνες θα φέρει στον κόσμο 
το δεύτερο παιδάκι της. αυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι στιγμής με 

βεβαιότητα ήταν το φύλο του παιδιού της όμορφης παρουσιάστριας.
η μικρή αριάδνη και ο Έκτορας αναμένεται να αποκτήσουν έναν 
μικρό αδερφό, αφού η κωνσταντίνα περιμένει αγοράκι.

νιΚΟλΕΤΑ ρΑλλη
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Είναί ξανα ΕρωτΕυμΕνος
Ποία του ΕκλΕψΕ την καρδία;
τον απρίλιο του 2019 ο σούπερ-σταρ του αΠοΕλ πόζαρε ερωτευμέ-
νος στα social media, αφού την καρδιά του είχε κλέψει ξανθιά καλλο-
νή. ο καιρός πέρασε, το ζευγάρι χώρισε, όμως ο ταλαντούχος ποδο-
σφαιριστής δεν έμεινε single. η καρδιά του κτυπάει ξανά δυνατά για 
την όμορφη Sol. ο ίδιος μάς χάρισε την πρώτη τρυφερή στιγμή τους 
στα social media, αν και η ίδια εδώ και μερικές βδομάδες αποκάλυψε 
τη σχέση τους. 

 

τΖοαννα καςουλίδου– 
ανδρΕας ΖακΧαίος

Έγιναν γονΈις 
«And she is here! Η μικρή μας Εμίλη ήρθε 
λίγο νωρίτερα, έκπληξη, την πιο κρύα νύχτα 
του χειμώνα. Best gift ever», έγραψε η Τζο-
άννα Κασουλίδου, συγκινημένη που η πρι-
γκίπισσά της ήρθε νωρίτερα απ’ ό,τι ήταν 
προγραμματισμένο. Μαζί με τον σύζυγό της 
Ανδρέα Ζακχαίο πλέουν σε πελάγη ευτυχί-
ας και μοιράστηκαν μαζί μας την πρώτη 
εικόνα της μπέμπας. 

ΕςκαςΕ ΒομΒα

ΧωρίΖουν μΕτα 
αΠο ΠΕντΕ Χρονία ςΧΕςης -  

ολΕς οί λΕΠτομΕρΕίΕς

ο δημήτρης κοργιαλάς και η Φωτεινή 
ψυχίδου μετά από πέντε χρόνια σχέσης 
και την απόκτηση ενός γιου, δυόμισι ετών, 
φαίνεται πως βρίσκονται στα πρόθυρα του 
χωρισμού. η κρίση στη σχέση τους ξεκίνη-
σε πριν από μερικούς μήνες και, όπως όλα 
δείχνουν, όσο και αν προσπάθησαν, ο 
χωρισμός θα είναι οριστικός. το ζευγάρι 
ενώνει ο δυόμισι χρονών γιος τους, ο οποί-
ος ελπίζουμε να φροντίσουν να βιώσει 
έναν ήρεμο χωρισμό. 

BIG BROTHER

ο νικολας ιωαννιδης 
μπαινΈι ςτο ςπιτι!
Τα τελευταία 24ωρα γράφεται παντού πως ο 
Νικόλας Ιωαννίδης έχει δώσει τα χέρια με την 
παραγωγή του Big Brother και τον Μάρτιο, 
που κάνει πρεμιέρα, θα είναι ένας από τους 
διαγωνιζόμενους. Οι πληροφορίες μας 
θέλουν τον Κύπριο παρουσιαστή και influencer 
να είναι θετικός σε μια τέτοια περίπτωση, 
ωστόσο δεν υπάρχει κάτι οριστικό, αφού περι-
μένει από την παραγωγή το πράσινο φως. Σε 
μιαν άλλη εξέλιξη, ο Χάρης Βαρθακούρης 
φαίνεται να έδωσε τα χέρια και να είναι ο 
παρουσιαστής του ριάλιτι.

τομας ντΕ ΒίνςΕντί

αυρίο δΕυτΕρα, 3 ΦΕΒρουαρίου, μΠαίνΕί 
ςτο ςοου η τΖωρτΖία Παναγη
Είναι επίσημο και όπως αποκαλύψαμε η τζώρτζια Παναγή τη δευτέ-
ρα, 3 Φεβρουαρίου, θα μπει στο ριάλιτι μόδας My Style Rocks. για 
να δούμε πώς θα την κρίνουν οι σκληροί κριτές του σόου και πώς 
θ’ αντεπεξέλθει η κύπρια παρουσιάστρια. Θα δοκιμάσει τις δυνά-
μεις της στο απαιτητικό σόου, στο οποίο, όπως είναι φυσικό, επιθυ-
μεί να αφήσει το στίγμα της. «Πάμε να δείξουμε ότι η κύπρος έχει 
στυλ. ξέρω ότι είσαστε δίπλα μου και αυτό μού είναι αρκετό», είπε 
σε δήλωσή της στο «Όλα καλά».  

μυ STYLE ROCKS
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ΠΑΣΥΚΑΦ
«ΦΥλΑξοΥ ΑΠο 
τον ΚΑρΚίνο τοΥ 
τρΑχήλοΥ τήΣ 
μήτρΑΣ. νίΚήΣε 
τον ΣτΑ ΣήμείΑ»
Σε διάσκεψη Τύπου που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας 
στη Λευκωσία, ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και 
Φίλων, ΠΑΣΥΚΑΦ, ανακοίνωσε 
τη συνέχιση του προγράμματος 
για πρόληψη και αντιμετώπιση 
του καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας ακολουθώντας 
τις κατευθυντήριες γραμμές 
του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ) και της Ευρωπαϊκής 
Συνόδου του European CanCer 
Organisation (ECCO), όπως 
αυτή τις ανέδειξε το 2019.

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

Ο Κωνσταντίνος ΙωάννουΗ Σύλια Στελίκου και η Μόνικα ΚυριάκουΗ Άννα Αχιλλεούδη

Ο Ντίνος 
Μαυρομουστάκης

Η Γεωργία Ορφανού Η Φρόσω Γεωργίου Ο Κωνσταντίνος 
Ιωάννου

Η Χριστιάνα 
Θεμιστοκλέους

Η Μόνικα Κουρουφέξη

Ο Ανδρέας Χριστοδούλου και η Δέσπω 
Ασλανάκη

Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη
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ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ
ΛΑΜΠΕρΗ βρΑΔΙΑ ΑΠΟ τΗν 
ΚΟΙνΟτΗτΑ ΜΑρωνΙτων
Σε ένα καθ’ όλα εορταστικό κλίμα και 
στην παρουσία δεκάδων επισήμων του 
κυπριακού πολιτικού και κοινωνικού γίγνε-
σθαι, η Γυναικεία Πρωτοβουλία-Κοινότητα 
Μαρωνιτών διοργάνωσε χριστουγεν-
νιάτικο gala dinner με επίδειξη μόδας 
στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία.

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

Ο εκπρόσωπος Γιαννάκης Μούσας πλαισιωμένος με μέλη της ομάδας της Γυναικείας 
Πρωτοβουλίας – Κοινότητα Μαρωνιτών.

Οι παρουσιαστές της βραδιάς, Κώστας 
Καρνάκης και Ιωάννα Λαμπροπούλου

Η Σωτηρούλα  και ο Θανάσης Τσώκου

Η Μαρίτα και ο Αντώνης 
Οικονομίδη

Η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ και ο Νίκος Νουρής Ο Αβέρωφ Νεοφύτου
Η Σαββούλα και
ο Γιώργος ΤσακκιστούΟ Γιώργος και η Ηλέκτρα Περδίκη

Η Ελένη 
Μαύρου

Η Χριστιάνα και ο Ιωάννης 
Μαλλικούρτη Ο Ανδρέας και η Μαρία Λουκά

Ο Κύπρος και η Μαρία 
Μιχαηλίδου

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση
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JCC
«ΠΑΡΕ ΔΩΣΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!»
Με το σλόγκαν «Πάρε δώσε για όλους!» 
μάς συστήθηκε η νέα εφαρμογή της JCC στο 
κατάμεστο από εκπροσώπους των ΜΜΕ 
και του τραπεζικού κόσμου Patio. Πλέον 
οι συναλλαγές μας γίνονται πιο εύκολα 
από ποτέ, χωρίς χρέωση, από όλους σε 
όλους, άμεσα. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα 
της διάσκεψης Τύπου της εταιρείας JCC, 
αφού μας έδειξε πως μας προσφέρεται 
πλέον ένας νέος κόσμος συναλλαγών.

Ο Ηρόδοτος Γερμασογείτης, ο Γιώργος Ανδρέου, η Cori Ready, ο Νικόδημος Δαμιανού, ο Daniel Döderlein, 
η Μάρω Παναγιώτου, ο Δημήτρης Παπαφιλίππου, ο Άρης Κούρρης, ο Μιχάλης Σκέντερ και ο Μιχάλης 
Σιάηλος

Η Ξένια Γιωργαλλή και η Κοραλλία Στεφάνου

O Ανδρέας Δημητρίου  O Αντρέας Μπαγουλής και η Αθηνά 
Παπαναστασίου

Ο Daniel Döderlein και ο Νικόδημος 
Δαμιανού

Ο Νίκος Κοτσωνόπουλος και ο Τάσος 
Νικηφορίδης

Ο Νικόδημος Δαμιανού και ο Χάρης 
Πουαγκαρέ

Ο Νικόδημος Δαμιανού, ο Daniel Döderlein 
και ο Ανδρέας Δημητρίου
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BIDX1
TA NEA
THΣ ΠΛΑΝΑ
Η διεθνής εταιρεία 
διαδικτυακής 
αγοραπωλησίας 
ακινήτων BidX1 
παρέθεσε γεύμα 
στη Λεβέντειο 
Πινακοθήκη στη 
Λευκωσία, κατά τη 
διάρκεια του οποίου 
παρουσιάστηκαν 
τα πλάνα της για την 
Κύπρο για το 2020. 

ΗΜΕΡΙΔΑ
«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟ-
ΦΗ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
Ημερίδα με ένα θέμα που ενδια-
φέρει επαγγελματίες τουριστικών 
επιχειρήσεων, επισιτισμού και υγείας 
διοργανώθηκε πρόσφατα και ο φωτο-
γραφικός φακός του ΟΚ! ήταν εκεί.

Ο Ηρόδοτος Γερμασογείτης, ο Γιώργος Ανδρέου, η Cori Ready, ο Νικόδημος Δαμιανού, ο Daniel Döderlein, 
η Μάρω Παναγιώτου, ο Δημήτρης Παπαφιλίππου, ο Άρης Κούρρης, ο Μιχάλης Σκέντερ και ο Μιχάλης 
Σιάηλος

H Μαρία Κολιού, o Μπράιαν Χάττον, o Χούλιο Αραγκόν, o Μιχάλης 
Ερωτοκρίτου, o Κρίτωνας Ονησιφόρου και ο Μάικ Μέρφι

Ο Νίκος Κοτσωνόπουλος και ο Τάσος 
Νικηφορίδης

Η Ελίζα Μαρκίδου και
η Μαρία Χασαπίδου

Η Γεωργία 
Κουσουλίδου

Ο Σάββας Περδίος, η Ανδρούλα Γεωργίου και 
η Λεώνη Ορφανίδου

Ο Ανδρέας Μπαγουλής και 
η Αθηνά Παπαναστασίου

Ο Χρήστος 
Μιχάλαρος

Ο Μάικ Μέρφι και η Άρτεμις 
Πνευματικού

Ο Κωνσταντίνος Κυριάκου 
και η Κωνσταντίνα 
Χατζηζαχαρία

Η Εύα Νεοφύτου, η Ελίζα Μαρκίδου, 
και η Στέλλα Μαλλούπα

Ο ομιλητής 
Σάββας Αδαμίδης
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

  lidl food academy 

Η Τράπεζα Κύπρου φέρνει τη 
Mastercard στο Apple Pay, 
μια υπηρεσία που μεταμορ-

φώνει τις ηλεκτρονικές πληρωμές 
κάνοντάς τις εύκολες και ασφα-
λείς, με γρήγορο και άνετο τρόπο. 
Η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα είναι 
οι βασικοί πυλώνες του Apple Pay. 

Με τη χρήση πιστωτικών και χρε-
ωστικών καρτών της Τράπεζας Κύ-
πρου με το Apple Pay, οι αριθμοί 
της κάρτας δεν αποθηκεύονται ούτε 
στη συσκευή αλλά ούτε και στους 
server της Apple. Αντίθετα, ένας 
μοναδικός αριθμός λογαριασμού 
(Device Account Number) δίνεται, 

κρυπτογραφείται και αποθηκεύεται 
με ασφάλεια στο Ασφαλές Στοιχείο 
(Secure Element) της συσκευής. Η 
κάθε συναλλαγή εγκρίνεται με ένα 
δυναμικό κωδικό ασφαλείας μιας 
χρήσης. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες για το Apple Pay, επισκεφθείτε: 
http://www.apple.com/apple-pay.

«BeST ValUe γΙα ΕΠαγγΕΛΜαΤΙΕΣ»
ΕγΚαΙΝΙαΣΤηΚΕ Το ΠρώΤο one-
STop-Shop γΙα ΕΠαγγΕΛΜαΤΙΕΣ 
ΣΤηΝ ΚΥΠρο
Το πρώτο στην Κύπρο one-stop-shop αποκλει-
στικά για επαγγελματίες ξεκίνησε τη λειτουρ-
γία του στη Λεμεσό. Με στόχο να προσφέρει 
σύγχρονες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες των επαγγελματιών του νησιού, το 
«BEST VALUE για επαγγελματίες» απευθύνεται 
σε επιχειρήσεις τόσο από τον κλάδο της Με-
ταπώλησης (supermarket, mini market, περίπτε-
ρα, κάβες, οπωρολαχανοπωλεία, κρεοπωλεία, 
φούρνους, χονδρέμπορους κ.ά.), όσο και από 
τον κλάδο της Μαζικής Εστίασης και Ho.Re.
Ca. (εστιατόρια, καφετέριες, bar, ξενοδοχεία, 
ζαχαροπλαστεία κ.ά). Το κατάστημα ανήκει στη 
MCC BEST VALUE Ltd, θυγατρική της ελληνι-
κής METRO AEBE, της πρώτης εταιρείας που 
εισήγαγε με εξαιρετική επιτυχία στην Ελλάδα 
το συγκεκριμένο μοντέλο πωλήσεων. 

ΒραΒΕΙο «ΧρΥΣοΣ ΠροΣΤαΤηΣ 
ΤοΥ ΠΕρΙΒαΛΛοΝΤοΣ» 2019 
γΙα δΕΥΤΕρη ΣΥΝΕΧοΜΕΝη 

ΧροΝΙα 
Είμαστε στην ευ-
χάριστη θέση να 
σας ενημερώσου-
με ότι η φαρμα-
κευτική βιομηχα-
νία Remedica, με 
έδρα την Λεμεσό, 
έχει τιμηθεί με το 

βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περι-
βάλλοντος 2019» για δεύτερη συνεχό-
μενη χρονιά στο πλαίσιο των Παγκύπρι-
ων Περιβαλλοντικών Βραβείων για Ορ-
γανισμούς και Επιχειρήσεις. Τα Βραβεία 
αυτά διοργανώνονται από το Κυπριακό 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και 
Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) με την υπο-
στήριξη άλλων συνεργαζόμενων φορέ-
ων. Το Βραβείο Χρυσός Προστάτης του 
Περιβάλλοντος απονέμεται σε εταιρείες 
(ή οργανισμούς) οι οποίες διαχειρίζο-
νται τα περιβαλλοντικά θέματα ως ανα-
πόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής 
τους πολιτικής, εγκαθιδρύοντας πρακτι-
κές και δράσεις που προστατεύουν το 
περιβάλλον. 

«america’S GoT TalenT 
- The championS ΙΙ»

ΕρΧΕΤαΙ αΠοΚΛΕΙΣΤΙΚα 
ΣΤο noValifΕ!

Ένα από τα πιο φαντασμαγορικά show του 
πλανήτη, τo «America’s Got Talent - The 
Champions», έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά αποκλειστικά στο αγαπημένο ψυχαγω-
γικό κανάλι της Nova Cyprus, το Novalifε! Το 
show κάνει πρεμιέρα την Τρίτη, 4 Φεβρουαρί-
ου και κάθε Τρίτη, στις 22:45, από το Novalifε, 
ενώ διατίθεται και στις υπηρεσίες Nova Go 
και Nova On Demand, έτσι ώστε οι συνδρο-
μητές να έχουν τη δυνατότητα να το παρακο-
λουθήσουν όποτε θέλουν και όπου και αν βρί-
σκονται! Το Novalifε είναι το αγαπημένο ψυχα-
γωγικό κανάλι της Nova Cyprus και διαθέτει 
πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, εξαι-
ρετικές σειρές, ανατρεπτικά talk shows και τις 
καλύτερες εκπομπές για κάθε προτίμηση. Το 
Novalifε είναι διαθέσιμο σε όλους τους συν-
δρομητές της Nova Cyprus, και από τις πρώ-
τες μέρες λειτουργίας του βρίσκεται ψηλά στις 
προτιμήσεις των συνδρομητών.

ΠρΑΓΜΑΤΟΠΟιΗΣΕ ΕνΑ 
ΓΕΥΣΤιΚΟ ΤΑξιδι ΣΤΗν ΚινΑ!
Τις αποσκευές του για ένα γευστι-
κό ταξίδι στην Κίνα ετοίμασε ο σεφ 
της Lidl Food Academy το Σάββα-
το, 25 ιανουαρίου. Το σπίτι της Lidl 
Κύπρου πλημμύρισε με αρώματα από Ασία, καθώς οι παρευρισκόμε-
νοι απολάμβαναν γλυκόξινες γεύσεις και εξωτικούς συνδυασμούς. Τα 
μαθήματα μαγειρικής στη Lidl Food Academy χαρίζουν συνεχώς σε 
όλο και περισσότερους συμμετέχοντες την ευκαιρία να περάσουν ένα 
ευχάριστο και δημιουργικό πρωινό, γεμάτο συνταγές φτιαγμένες ειδι-
κά γι’ αυτούς, από τον σεφ της Ακαδημίας. δηλώστε συμμετοχή στην 
ιστοσελίδα www.lidlfoodacademy.com.cy 

Τράπεζά Κύπρού 
Η Mastercard Τώρά σΤο apple pay γιά Τούσ πελάΤεσ ΤΗσ 

  naTUre Box:

ΕΣΥ ΕΜΑθΕΣ ΓιΑ ΤΗν 
ΟΛΟΚΑινΟΥρΓιΑ VEGAN ΣΕιρΑ 
ΠΕριΠΟιΗΣΗΣ ΜΑΛΛιών; 
Η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση 
των σύγχρονων καταναλωτών για 
προϊόντα που περιέχουν φυσικά 
συστατικά και λιγότερα επιβλαβή 
χημικά «αναγκάζει» τις εταιρείες 
ανά το παγκόσμιο στη δημιουργία 
προϊόντων που να ανταποκρίνο-
νται στις νέες ανάγκες του αγο-
ραστικού κοινού. Έτσι, η Henkel 
λάνσαρε πρόσφατα την καινοτόμo 

vegan σειρά περιποίησης μαλλιών 
Nature Box, η οποία, χάρη στα πο-
λύτιμα συστατικά της, αναδεικνύ-
ει τη φυσική ομορφιά των μαλλιών 
σου με τον καλύτερο τρόπο! Μπες 
κι εσύ στον μοναδικό κόσμο του 
Nature Box και ανακάλυψε τη φυ-
σική ομορφιά των μαλλιών σου! 
#Unboxyourbeauty.

reMedica 

  BUrBerry 

septONa 
Νεά διάδράσΤιΚΗ ΚάμπάΝιά επιΚοιΝώΝιάσ 
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  BurBerry 

Το «ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΗΡΩ-
ΕΣ», που θα βρείτε στο νέο 
site της SEPTONA, αποτε-

λεί έναν χώρο φροντίδας αφιε-
ρωμένο σε όλες τις γυναίκες. Τις 
γυναίκες εκείνες που είναι μα-
μάδες - ήρωες και φροντίζουν 
με ατελείωτη ενέργεια τα μωρά 
τους, αλλά και τις γυναίκες - 

ήρωες που, παρά την απαιτητική 
τους καθημερινότητα, παραμέ-
νουν πάντα λαμπερές και γεμά-
τες ζωή! Στο «ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ 
ΗΡΩΕΣ» οι γυναίκες μπορούν 
να συζητήσουν LIVE με ειδικούς 
για θέματα βρεφικής περιποί-
ησης, καθώς και για θέματα 
ομορφιάς σε προκαθορισμέ-

νες μέρες και ώρες, να διαβά-
σουν ενδιαφέροντα άρθρα και 
να βρουν χρήσιμες συμβουλές 
από άλλες μαμάδες & γυναίκες 
- ήρωες! Επισκεφθείτε σήμερα 
την ιστοσελίδα www.septona.
gr/care-for-heroes. Στην Κύπρο 
τα προϊόντα SEPTONA διανέμο-
νται από την εταιρεία ΕΥΡΗΚΑ.

McDonalDs™  
Γνωρίστε τη νεα συνερΓατίδα 

μασ, είδίκη σε θεματα 
δίατροφησ

Η McDonald’s Κύπρου, στο πλαίσιο των δρά-
σεων ΕΚΕ της, ανακοινώνει επισήμως την έναρ-
ξη συνεργασίας της με την κα Νικολέτα Ντορ-
ζή, Κλινική Διαιτολόγο-Διατροφολόγο (M.Sc., 
RD), γνωρίζοντας ότι η υγιεινή και ισορροπημένη 
διατροφή σε συνδυασμό με τη σωματική δρα-
στηριότητα και την πολύ καλή ψυχολογία είναι 
σημαντικοί παράγοντες υγείας. Η αρχή έγινε με 
τη συμμετοχή της κας Ντορζή στο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο Γονέων, που πραγματοποιήθηκε στις 9 
Ιανουαρίου στο Ξενοδοχείο Atlantica Miramare 
Beach στη Λεμεσό, στο πλαίσιο του McDonald’s 
Kids Football Programme και σε συνεργασία με 
τους Απόλλωνα, Galaxy, Lemasia, Olympico και 
Ομόνοια. Για νέα και ανακοινώσεις στο www.
mcdonalds.com.cy

eurolife  
εθελοντίκη αίμοδοσία 
Η Eurolife οργάνωσε με επιτυχία ημέρα 
εθελοντικής αιμοδοσίας την Τρίτη, 17 
Δεκεμβρίου, στα κεντρικά της γραφεία 
στην οδό  Έβρου 4, στον Στρόβολο. 
Mε θέμα «Η προσφορά είναι στο αίμα 
μας», η ενέργεια πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με την κινητή μονάδα του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Στην 
αιμοδοσία συμμετείχαν περισσότεροι από 
50 εθελοντές, ανάμεσά τους προσωπικό, 
συνεργάτες και φίλοι της Εταιρείας. Η δρά-
ση διοργανώνεται με σκοπό να συμβάλει 
έμπρακτα στην αυξανόμενη ανάγκη για 
αίμα και για να ευαισθητοποιήσει περαιτέ-
ρω τον κόσμο για τη σημαντική ανάγκη της 
τακτικής αιμοδοσίας. Η Εταιρεία πραγμα-
τοποιεί αιμοδοσία δύο φορές τον χρόνο.

Her intense eau De ParfuM
Το Her Intense Eau de Parfum από τον 
οίκο Burberry αποτελεί ένα τολμηρό 
άρωμα, το οποίο αιχμαλωτίζει τη 
δυνατή ενέργεια του Λονδίνου, που 
είναι έντονη αλλά παράλληλα κομψή. 
Σκούρο και φρουτώδες, το αρχικό Eau de Parfum εντείνεται με 
νότες βατόμουρου, μεθυστικού γιασεμιού και ζεστής βενζόης, 
καθιστώντας το ένα πλούσιο, εκλεπτυσμένο και έντονο άρωμα. 
Κόκκινες και σκούρες νότες μούρων φωτίζονται από μια φωτεινή, 
λευκή ξυλώδη συμφωνία. Οι νότες κορυφής είναι Φραγκοστά-
φυλο, Bατόμουρο, Mούρο, οι μεσαίες νότες Γιασεμί, Βιολέτα, 
οι νότες της βάσης Λευκό Ξύλο, Μusk, Ξηρό Κεχριμπάρι.

SEPTONA 
Νέα διαδραστική καμπαΝια έπικοιΝωΝιασ 

ΕπΙΣΚΕψΗ ΥΦΥπΟΥΡΓΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ. πΕΡΔΙΟΥ 

Το Minthis, ένα από τα πιο σημαντικά έργα υπο-
δομής που υλοποιούνται αυτήν τη στιγμή στην 
Κύπρο, επισκέφθηκε την παρασκευή, 20 Δε-
κεμβρίου, ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας 
περδίος. Κατά την επίσκεψή του, ο κ. περδίος 
ξεναγήθηκε στο θέρετρο και ενημερώθηκε για 
την πρόοδο των εργασιών που αφορούν τις υπο-
δομές και τις τουριστικές εγκαταστάσεις, που 
αναμένεται να λειτουργήσουν το ερχόμενο κα-
λοκαίρι. Από το ερχόμενο καλοκαίρι, το γήπεδο 
γκολφ και το Clubhouse, θα πλαισιώνουν 44 
πολυτελείς σουίτες, οι οποίες θα προσφέρουν 
στους επισκέπτες υπηρεσίες και ανέσεις 5 αστέ-
ρων, μια πολυμορφική πλατεία με εστιατόρια, 
μπαρ και καφετερία, ένα υπερσύγχρονο Κέντρο 
Ευεξίας μεγέθους 2000m2, καθώς επίσης αθλη-
τικό και ιππικό κέντρο.

Pafilia ProPerty DeveloPers

 Novalou & Novatopia - δερμοκαλλυντίκα 

ΓΙΑ ΚΑθΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥ-
ΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ πΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ 
ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
Η novalou baby care είναι μια πλή-
ρης σειρά βρεφικών δερμοκαλλυντι-
κών, εμπλουτισμένη με εκχύλισμα κα-
λέντουλας, που προσφέρει φυσική 
αντιμικροβιακή προστασία και ανα-
κούφιση από ήπιους ερεθισμούς. Στο 
πλαίσιο της συνεχούς της ανάπτυξης, 
η εταιρεία Rontis συμπληρώνει το χαρ-
τοφυλάκιό της με την εξειδικευμένη 
σειρά novatopia για την καθημερινή 

φροντίδα και ολιστική περιποίηση του 
ευαίσθητου, ξηρού και ατοπικού δέρ-
ματος. Αναζητήστε τα σε καταστήμα-
τα βρεφικών ειδών και σε επιλεγμένα 
φαρμακεία! Αποκλειστικοί αντιπρό-
σωποι A.J.Vouros Ltd 22-879922. 
Διανέμονται από την Pharmaexpress 
22460300
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βάλλοντος. Η επικοινωνία σας 
σε γενικές γραμμές θα είναι 
ιδιαίτερα αυξημένη. Θα υπάρ-
χουν κάποιες καθυστερήσεις 
στα σχέδιά σας, που αν δεν 
συγκρατηθείτε, θα δημιουργή-
σουν παρανοήσεις, παρεξηγή-
σεις και λάθη.  

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Θα έρθετε ακό-

μα πιο κοντά με τον σύντροφό 
σας και θα σας κάνει να είστε 
περισσότερο συγκαταβατικοί 
και υποχωρητικοί, κάτι που θα 
ευνοήσει την προσωπική σας 
σχέση. Ο Άρης περνάει στο 
ζώδιό σας και έρχονται προτά-
σεις για συνεργασίες από φι-
λικό σας πρόσωπο, αλλά δεν 
αποκλείεται και μια φιλική σας 
σχέση να γίνει πιο στενή. Συνι-
στάται λίγη προσοχή στις οικο-
γενειακές σας σχέσεις, ειδικά 
αν σκέφτεστε να κάνετε κάποια 
δραστηριότητα που θα αφορά 
το σπίτι σας

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Ανεβαίνει η ερωτική 

σας διάθεση προσφέροντάς 
σας απλόχερα αρκετές ευκαιρί-
ες για τη συναισθηματική σας 
ζωή, είτε είστε δεσμευμένοι είτε 
είστε αδέσμευτοι. Ο καλύτερός 
σας εαυτός, που θα έρθει στην 
επιφάνεια, δεν θα περάσει απα-
ρατήρητος από το περιβάλλον 
σας. Εμπλουτίστε και αναπτύξ-
τε τον έρωτα και την αγάπη, κά-
νοντας ακόμα και σχέδια για 
ταξίδια.  

ιχθΥες 

20/2 - 20/3
Εκφράστε στον σύ-
ντροφό σας τα συ-

ναισθήματά σας και ζήστε μαζί 
του ευχάριστες στιγμές, χωρίς 
να σας πιάνουν κτητικές τάσεις 
που στην πορεία θα σας οδη-
γήσουν σε εκνευρισμό και κό-
ντρα μεταξύ σας. Με τη Νέα 
Σελήνη στο ζώδιό σας, η διά-
θεσή σας για διασκέδαση με 

ευχάριστη παρέα θα είναι αυ-
ξημένη.

σε εσάς και τον σύντροφό σας 
και η διαισθητική σας ικανότητα 
να λέτε τις κατάλληλες λέξεις 
την κατάλληλη ώρα λειτουργεί 
θετικά για την πορεία της σχέ-
σης σας. Μη βιαστείτε να πάρε-
τε αποφάσεις, καθώς κάποιες 
μικρές δυσκολίες που θα αντι-
μετωπίσετε στον επαγγελματικό 
σας χώρο και θα τις κουβαλάτε 
μαζί σας, ενδέχεται να σας κά-
νουν να χάσετε προσωρινά την 
ψυχραιμία σας και να κάνετε 
πράξεις που αργότερα θα μετα-
νιώσετε. 

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Αποφύγετε να κλει-
στείτε στον συναι-

σθηματικό σας κόσμο που περι-
λαμβάνει μόνο τις αναμνήσεις 
σας. Εξωτερικεύστε τα βαθύτε-
ρα συναισθήματά σας για να 
γίνουν κατανοητά και μην πιστέ-
ψετε πως είναι όλοι εναντίον 
σας. Όλα θα γίνουν όπως εσείς 
θέλετε και επιζητάτε, η σχέση 
σας θα πάψει να είναι χλιαρή 
και γι’ αυτό δεν θα έχετε λόγο 
να παραπονεθείτε.

τόξότΗς
23/11 - 21/12
Εστιάστε το εν-
διαφέρον σας 

στα κοινωνικά ζητήματα και θα 
πρέπει η συμπεριφορά σας να 
προσαρμοστεί με τις απαιτή-
σεις του κοινωνικού σας περι-

Λεων
23/7 - 23/8
Με την Παν-
σέληνο στο 

ζώδιό σας μην επιτρέψετε στην 
ισχυρογνωμοσύνη και στον πα-
ρορμητισμό σας να γίνει εμπό-
διο στα σχέδιά σας. Θα προ-
κληθούν κάποιες οικονομικές 
απώλειες και καλό είναι να προ-
σέξετε τις κινήσεις σας, καθώς 
δεν θα είστε έτοιμοι να δεχθεί-
τε ένα καινούργιο χτύπημα. 
Πρέπει άμεσα να κάνετε ριζικές 
αλλαγές, για να διορθώσετε με 
όποιον τρόπο μπορείτε τα λάθη 
που υπήρξαν στο παρελθόν. 

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Κρατήστε την ψυ-

χραιμία σας, γιατί οι φίλοι σας 
θα βρίσκονται στο πλευρό σας 
για να σας βοηθήσουν και να 
σας στηρίξουν, αλλά εάν δεν 
εννοείτε να καταλάβετε τα εμ-
φανές, θα απομακρυνθούν και 
δεν θα έχουν άδικο. Χαλαρώ-
στε και θα διαπιστώσετε πως 
και ο χώρος και τα άτομα που 
συνεργάζονται μαζί σας θα 
σας είναι ευχάριστα και τα συ-
ναισθήματά σας θα αναπτυ-
χθούν ακόμα περισσότερο 

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Αναπτύσσεται το 
πάθος ανάμεσα 

κριός 

21/3 - 20/4
Από τις αρχές του 

μήνα που η Αφροδίτη περνά-
ει στο ζώδιό σας, θα καλυτε-
ρέψει η διάθεσή σας ώστε να 
είστε ικανοί να αποδώσετε τα 
μέγιστα στον επαγγελματικό 
σας τομέα, αλλά θα πρέπει να 
προσέξετε κάποιες προσφο-
ρές που θα σας γίνουν, γιατί 
ίσως να είναι εφήμερες και χω-
ρίς μέλλον.

τΑΥρός
 21/4 - 21/5

Αποδεχθείτε με 
θάρρος και γεν-

ναιότητα καταστάσεις που δεν 
σας αρέσουν ιδιαίτερα και κά-
ντε την αναδιοργάνωση που 
απαιτείται. Η τύχη είναι μαζί 
σας για να κάνετε καινούργια 
ξεκινήματα στον επαγγελματι-
κό σας τομέα, για να αξιοποι-
ήσετε μια σχέση αγάπης που 
είναι στα σκαριά ή για να ανα-
θερμάνετε μια παλιά που έχει 
μείνει αδρανής.  

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Τα καινούργια 
πρόσωπα που θα 

μπουν στη ζωή σας και θα τρα-
βήξουν το ενδιαφέρον σας, θα 
σας κάνουν πιο ευχάριστους 
και ελκυστικούς, ενώ θα έχετε 
τη δυνατότητα να εκφραστείτε 
ελεύθερα για να κατακτήσετε 
το άτομο που σας ενδιαφέρει. 

κΑρκινός 

22/6 - 22/7
Οπλιστείτε με 

δύναμη και αποφασιστικότη-
τα για να βάλετε μπροστά και 
τους πιο δύσκολους στόχους 
σας. Θα έχετε την ευκαιρία να 
αναθεωρήσετε αρκετές από 
τις σχέσεις ή τις συνεργασί-
ες σας και να βάλετε νέες βά-
σεις, που θα σας είναι πιο προ-
σοδοφόρες. Εκτιμήστε σωστά 
τις καταστάσεις και τα λεγόμε-
να των άλλων, χωρίς να παίρ-
νετε αψήφιστα τη γνώμη των 
άλλων, γιατί ίσως χάσετε ση-
μαντικές πληροφορίες.

ZωδιΑ

 ΑΜΑΛ ΚΛΟΥΝΕΪ 3/02/1978
H Aμάλ Κλούνεϊ είναι Βρετανίδα δικηγό-
ρος λιβανέζικης καταγωγής με ειδίκευση 
στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα. Είναι παντρεμένη με τον Αμερικανό 
ηθοποιό Τζορτζ Κλούνεϊ. Έχει τα προσόντα 
για να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Έγινε δεκτή στους δικηγορικούς 
συλλόγους της Νέας Υόρκης το 2002 και 
της Αγγλίας και Ουαλίας το 2010. Τον Φε-
βρουάριο του 2017 ανακοινώθηκε από την 
τηλεοπτική εκπομπή του CBS ότι η Κλούνεϊ 
ήταν έγκυος και ότι η ίδια και ο σύζυγός 
της περίμεναν δίδυμα. Τον Ιούνιο του 2017 
η Αμάλ Κλούνεϊ γέννησε δίδυμα, μια 
κόρη και έναν γιο, που πήραν αντίστοιχα 
τα ονόματα Ella και Alexander.

EP
A

EP
A





66

Το 2ο «Repaint your Life» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου, 
στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στις 19.00, και το κοινό θα έχει την ευκαιρία 
να εμπνευστεί, να ταυτιστεί, να δει και να ακούσει σημαντικές, αληθινές ιστορί-

ες ζωής, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται για να πετύχει τη ζωή 
που θέλει να αποκτήσει. Την όλη επιμέλεια έχει ο βιοσυντονιστής και σύμβουλος ψυ-
χικής υγείας Γιάννης Μιχαήλ, με φετινή γκεστ καλεσμένη την κορυφαία motivational 
speaker, καλλιτέχνιδα και ακτιβίστρια, γνωστή ως «Iron Lady of Pakistan», κα Muniba 
Mazari. Μια γυναίκα που στα 30, μετά από μια ζωή γεμάτη δοκιμασίες και ένα δυ-
στύχημα που της προκάλεσε παράλυση στα κάτω άκρα, αναγεννήθηκε μέσα από τις 
στάχτες της και σήμερα αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές motivational speakers εν 
ζωή. Την παρουσίαση της όλης εκδήλωσης θα κάνει η Μαρία Κάνθερ, η οποία το 
απόγευμα της Πέμπτης, 30 Ιανουαρίου, επισκέφθηκε το ατελιέ του Ανδρέα Ζαννετί-
δη για να επιλέξει το τελικό φόρεμα για τη μεγάλη βραδιά. ok!   

 ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 

Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΘΕΡ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ 
ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «REPAINT YOUR 

LIFE», H OΠΟΙΑ ΠΕΡΣΙ, ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ 
ΧΡΟΝΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΘΕΡ

ΣΤΟ ΑΤΕΛΙΕ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗ

LAsT
PAgE

H Μαρία δοκιμάζει τις δυο τελικές επιλογές της
σε φορέματα για τη μεγάλη εκδήλωση

O Aνδρέας Ζαννετίδης επιμελήθηκε το φόρεμα για 
την βραδιά








