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ΟΣΚΑΡ 2020

BIG
PICTURE

Φαντασμαγορική αναμένεται να 
είναι και η φετινή απονομή των 
Όσκαρ, που θα διεξαχθεί στο 

Dolby Theatre του Χόλιγουντ και αναμέ-
νεται να κατακλυστεί από τα μεγαλύτερα 
ονόματα του κινηματογράφου. Εδώ και και-
ρό τα μεγάλα γραφεία στοιχημάτων έχουν 
βγάλει τα προγνωστικά τους, ενώ οι εκ-
πλήξεις δεν αναμένονται να είναι πολλές. 
Η έλευση του «1917», της αντιπολεμικής 

ταινίας του Σαμ Μέντες, άλλαξε τα προ-
γνωστικά, τα οποία δείχνουν την υποψήφια 
ταινία ως επικρατέστερη για την Καλύτε-
ρη Ταινία. Το Χρυσό αγαλματίδιο για τον 
πρώτο γυναικείο ρόλο αναμένεται να κρα-
τήσει η Ρενέ Ζελβέγκερ, η οποία προηγεί-
ται της Σκάρλετ Τζοχάνσον, ενώ ο Χοακίν 
Φίνιξ αναμένεται να κερδίσει το βραβείο 
Α’ Ανδρικού ρόλου για την ταινία «Joker». 
Όσον αφορά τα προγνωστικά, τον Β’ Γυ-

ναικείο ρόλο ενδεχομένως να κερδίσει η 
Λόρα Ντερν, ενώ το Βραβείο για τον Β’ 
ανδρικό ρόλο αναμένεται να κερδίσει ο 
Μπραντ Πιτ. Να σημειωθεί ότι ούτε και 
φέτος θα υπάρξει παρουσιαστής της βρα-
διάς και θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της 
περσινής απονομής των Βραβείων. ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΡΑ

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ
ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΟ;

Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 7ΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΟΣΚΑΡ 2020 ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, (ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ)

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ ΗΔΗ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ
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ΚΑΤΙ ΗΞΕΡΕ Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ…
Έρως ανίκατε μάχαν… Έρωτα, ανίκητε σε κάθε μάχη, συ που 
κυριαρχείς όπου κι αν πατήσεις, συ που ξενυχτάς τα κορίτσια 
με τα τρυφερά μάγουλα, που δρασκελάς πάν' από θάλασσες 
και τρυπώνεις στους κήπους, κανείς δεν γλιτώνει από εσένα, 
μήτε Θεός μήτε θνητός. Όποιον αγγίξεις, τον επαλαβώνεις. 
Συ, άνθρωπο φρόνιμο εξωθείς στ' άδικο και στον χαμό, συ π' ανάβεις ταραχή 
κι αμάχη ανάμεσα σε γιο και πατέρα, νικά πόθος και λαχτάρα για τη γλυκομάτα 
νύφη, κόντρα σ’ όλους τους μεγάλους νόμους. Σαν ατάραχος Θεός τους 
περιγελάς, ω Αφροδίτη. Ήδη τώρα κι εγώ παρανομώ που δεν μπορώ να 
κρατήσω τα δάκρυα, βλέποντας τη δύστυχη Αντιγόνη να τη σέρνουν άκαιρα 
στον τάφο που μέσα του μια μέρα όλοι θα μπούμε... Ένας ύμνος στον έρωτα 
δύο νέων, που μικροί και μεγάλοι υμνούν σήμερα με κάπως διαφορετικό 
τρόπο. Δεν είμαι σίγουρη εάν είναι  σωστός ο τρόπος που γιορτάζεται σήμερα 
ο έρωτας, το μόνο που γνωρίζω είναι ότι οι στίχοι αυτοί είναι διαχρονικοί και 
εκφράζουν τον καθένα που ένιωσε αυτό το δυνατό συναίσθημα στη ζωή του. 
Και αν και αναφέρονται σε νέους, εντούτοις ο έρωτας δεν έχει ηλικία. 
Όσοι λοιπόν πιστεύετε ότι ο έρωτας έχει την ημέρα του, να ζή-
σετε και να περάσετε όσο πιο καλά μπορείτε και αφήστε εμάς 
τους υπόλοιπους να τον γιορτάζουμε καθημερινά.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaθΕ ΕβδΟμΑδΑ
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BΑFTA 2020

ΛΑΜΨΗ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
ΜΟΛΙΣ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΑΜΠΕΡΗ ΒΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΟΣΚΑΡ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ BAFTA 2020 ΣΤΟ ALBERT HALL 
TOY ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΠΛΑΤΙΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ. 
Ο ΔΟΥΚΑΣ ΚΑΙ Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ 

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ MEGXIT. 

Η εντυπωσιακή 38χρονη Δούκισσα 
ολοκλήρωσε το look της με ένα 
σετ σκουλαρίκια και μενταγιόν 

του γαλλικού οίκου Van Cleef & 
Arpels, μαζί με ένα χρυσό clutch 

της Βρετανίδας σχεδιάστριας Άνια 
Χίντμαρχ και χρυσές γόβες αξίας 
525 λιρών του οίκου Jimmy Choo.

H Σαρλίν Θερόν φόρεσε μοβ 
τουαλέτα Christian Dior.
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ΛΑΜΨΗ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
ΜΟΛΙΣ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΑΜΠΕΡΗ ΒΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΟΣΚΑΡ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ BAFTA 2020 ΣΤΟ ALBERT HALL 
TOY ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΠΛΑΤΙΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ. 
Ο ΔΟΥΚΑΣ ΚΑΙ Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ 

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ MEGXIT. 

Η εντυπωσιακή 38χρονη Δούκισσα 
ολοκλήρωσε το look της με ένα 
σετ σκουλαρίκια και μενταγιόν 

του γαλλικού οίκου Van Cleef & 
Arpels, μαζί με ένα χρυσό clutch 

της Βρετανίδας σχεδιάστριας Άνια 
Χίντμαρχ και χρυσές γόβες αξίας 
525 λιρών του οίκου Jimmy Choo.

H νικήτρια της βραδιάς, Ρενέ 
Ζελβέγκερ, με ροζ τουαλέτα 
Prada.

H Σαρλίν Θερόν φόρεσε μοβ 
τουαλέτα Christian Dior.

H Σκάρλετ Γιόχανσον με 
εκπληκτική τουαλέτα Versace σε 
dirty pink απόχρωση.
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H Ζόι Κράβιτς φόρεσε μεταλιζέ 
τουαλέτα του οίκου Saint 
Laurent.

Η Λόρα Ντερν φόρεσε Valentino Couture.
  H Μάργκο Ρόμπι με μαύρο σύνολο Chanel Couture και 
εντυπωσιακά κοσμήματα.H Ναόμι Χάρις με custom τουαλέτα Michael 

Kors.
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Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Βρε-
τανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, παρευρέθη στο 
Royal Albert Hall του Λονδίνου, για την 73η απονομή 

των βραβείων BAFTA, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Κέιτ Μίντλε-
τον. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ περπάτησαν στο 
κόκκινο χαλί τραβώντας επάνω τους τα βλέμματα όλων. Για άλλη 
μια φορά η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε για την εμφάνισή της ένα λευ-
κό φόρεμα Alexander McQueen με χρυσές κεντημένες λεπτο-
μέρειες. Όπως είχε ανακοινωθεί από τους ιθύνοντες, οι καλε-
σμένοι έπρεπε να εμφανιστούν με τουαλέτα που είχαν φορέσει 
στο παρελθόν, με σκοπό τα βραβεία ν’ αποκτήσουν μία βιώσιμη 
προσέγγιση. Τη συγκεκριμένη τουαλέτα την είχε φορέσει κατά τη 
διάρκεια της βασιλικής περιοδείας της με τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ 
στη Μαλαισία, το 2012. Με ένα ακόμη βραβείο έφυγαν από 
τη βραδιά των βραβείων BAFTA 2020 ο Χοακίμ Φίνιξ και η Ρενέ 
Ζελβέγκερ, κερδίζοντας το βραβείο Α’ Ανδρικού και Α’ Γυναικεί-
ου ρόλου αντίστοιχα. Ο ηθοποιός Χοακίμ Φίνιξ πήρε το βραβείο 
για την ερμηνεία του στην ταινία «Joker», ενώ η ηθοποιός Ρενέ 
Ζελβέγκερ κέρδισε το βραβείο Α' Γυναικείου ρόλου για την ερ-
μηνεία της στην ταινία «Judy». Στην ταινία υποδύεται τη θρυλική 

  H Μάργκο Ρόμπι με μαύρο σύνολο Chanel Couture και 
εντυπωσιακά κοσμήματα.

Να αλλάξει ο κόσμος
Ο ηθοποιός που αναμένεται να κερδίσει και το Όσκαρ Α' Αντρι-
κού σε μία εβδομάδα, Χοακίμ Φίνιξ, κατά την παραλαβή του βρα-
βείου του ανέφερε πως η κινηματογραφική βιομηχανία στέλνει ένα 
καθαρό μήνυμα σε όσους δεν είναι λευκοί λέγοντάς τους ότι δεν 
είναι ευπρόσδεκτοι. «Αισθάνομαι μία σύγκρουση, γιατί πολλοί από 
τους συναδέλφους που αξίζουν δεν έχουν τα ίδια προνόμια [...] 
Νομίζω ότι οι άνθρωποι απλά θέλουν να αναγνωριστούν, να εκτι-
μηθούν και να γίνει σεβαστό το έργο τους. Δεν πρόκειται για μία 
φαρισαϊκή επίκριση, ντρέπομαι που λέω ότι είμαι μέρος του προ-
βλήματος. Δεν έκανα τα πάντα για να διασφαλίσω ότι τα γυρίσμα-
τα που συμμετέχω είναι συμπεριληπτικά, αλλά νομίζω ότι χρειάζε-
ται κάτι περισσότερο από το να έχεις πολυπολιτισμικά sets. Οφεί-
λουμε να δουλέψουμε σκληρά για να αντιληφθούμε πραγματικά 
τον συστημικό ρατσισμό. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση των ανθρώ-
πων που τον έχουν δημιουργήσει, τον διαιωνίζουν και επωφελού-
νται από ένα σύστημα καταπίεσης, να τον εξουδετερώσουν».
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ηθοποιό και τραγουδίστρια Τζούντι Γκάρλαντ. 
Η ταινία «1917» του Σαμ Μέντες θριάμβευ-
σε στη βραδιά με επτά νίκες, ανάμεσα στις 
οποίες και αυτές της Καλύτερης Ταινίας και 
της Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας. H πολεμι-
κή ταινία «1917», αμερικανοβρετανικής συ-
μπαραγωγής, που ακολουθεί την περιπέτεια 
δύο Βρετανών στρατιωτών κατά τον πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, κέρδισε, όπως ήταν άλ-
λωστε αναμενόμενο, τα περισσότερα βραβεία 
BAFTA 2020, ενώ τρία κέρδισε ο «Joker» και 
δύο τα «Παράσιτα» -το βραβείο Πρωτότυπου 
Σεναρίου και αυτό της Ξενόγλωσσης Ταινίας. 
Ο Μπραντ Πιτ κέρδισε το Β’ Βραβείο Ανδρι-
κού ρόλου για την ταινία «Κάποτε στο…Χόλι-
γουντ», ενώ το Β' Βραβείο Γυναικείου ρόλου 
πήρε η Λόρα Ντερν για την ταινία «Ιστορία 
Γάμου». Ο Μπραντ Πιτ δεν ήταν παρών στην 
τελετή και αποδέχθηκε το βραβείο μέσω της 
Μαργκό Ρόμπι. Η ηθοποιός διάβασε το ευχα-

ριστήριο σημείωμα του Πιτ, ο οποίος σχολία-
σε το Brexit λέγοντας «Βρετανία καλωσήλθες 
στο κλαμπ των singles». Το Τιμητικό Βραβείο 
δόθηκε στο Άντι Σέρκις, ενώ το βραβείο του 
Ανερχόμενου Σταρ πήρε ο Μάικλ Γουόρντ. Το 
βραβείο για τη Βρετανική Ταινία Μικρού Μή-
κους Animation πήρε η ταινία «Grandad Was 
A Romantic» και το βραβείο για τη Βρετανική 
Ταινία Μικρού Μήκους η ταινία «Learning to 
Skateboard in a Warzone» (If You’re a Girl). 
Από το κόκκινο χαλί φυσικά δεν έλειπαν οι 
εντυπωσιακές παρουσίες των μεγάλων σταρ 
του Χόλιγουντ, όπως η Σαρλίν Θερόν και η 
Σκάρλετ Γιόχανσον, οι οποίες φόρεσαν εντυ-
πωσιακές τουαλέτες. Η όλη εκδήλωση ήταν 
μια μικρή γεύση για το τι θα ακολουθήσει σή-
μερα Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου, στην απονο-
μή των βραβείων Όσκαρ. Tα βραβεία παρου-
σίασε ο διάσημος τηλεοπτικός παρουσιαστής 
Γκρέιαμ Νόρτον.

Η Ντέιζι Ρίντλεϊ με custom Oscar de 
la Renta.

H Εμίλια Κλαρκ με μαύρο 
φόρεμα Schiaparelli Couture.

Η Γκρέτα Γκέργουιγκ με 
βελούδινη τουαλέτα.
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H Κάιτλιν Ντέβερ με super cute μεταλιζέ 
τουαλέτα του οίκου Miu Miu.

Η επική «τούμπα»
Στην 73η απονομή των βραβείων BAFTA 
2020 βρέθηκε όμως και ο Αλ Πατσίνο, 
ο οποίος εμφανίστηκε με αθλητικά πα-
πούτσια συνοδευόμενος από τη φίλη του 
Meital Dohan. O 79χρονος ηθοποιός, 
ο οποίος είχε προταθεί για το βραβείο 
Β' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του 
ως Τζίμι Χόφα στον «Ιρλανδό», δεν κατά-
φερε να κερδίσει το βραβείο, αφού το 
έχασε από τον Μπραντ Πιτ. Πάντως, ο 
γνωστός ηθοποιός έκανε εντυπωσιακή εί-
σοδο, αφού σκόνταψε την ώρα που επι-
χειρούσε να ανέβει τα σκαλοπάτια για να 
μπει στο Royal Albert Hall και η 40χρο-
νη φίλη του σοκαρισμένη προσπάθησε 
να τον βοηθήσει. Λίγα λεπτά αργότερα 
ο ίδιος πόζαρε στους φωτογράφους και 
χαιρέτησε τους θαυμαστές του σαν να μη 
συνέβη τίποτε. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕΗ Λίλι Ρόουζ Ντεπ με Chanel.

Ο Αλ Πατσίνο με βραδινή εμφάνιση 
που συζητήθηκε.
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ΣΑΚΙΡΑ - ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ

ΑΝΑΨΑΝ «ΦΩΤΙΕΣ»
ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ TOY SUPER BOWL

MIA MONAΔΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΜΕΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 
ΜΑΪΑΜΙ ΓΙΑ ΤΟ SUPER BOWL ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣAN Η ΣΑΚΙΡΑ 

ΚΑΙ Η ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ, ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ 
ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Η εντυπωσιακή Λατίνα σταρ Σακίρα Η Τζένιφερ Λόπεζ, γνωστή για τις χορευτικές της 
ικανότητες, ξεσήκωσε τους παρευρισκομένους.

Ένα εκρηκτικό σόου με πυροτεχνήματα, απί-
στευτα χορευτικά νούμερα και ερμηνείες 
πραγματοποίησαν στον τελικό του Super 

Bowl οι δύο Λατίνες ερμηνεύτριες, Σακίρα και Τζέ-
νιφερ Λόπεζ. Το κατάμεστο στάδιο Hard Rock στη 
Φλόριντα στάθηκε μικρό για να χωρέσει τους θαυ-
μαστές των δύο τραγουδιστριών, οι οποίες άναψαν 
κυριολεκτικά «φωτιές», αφού την ώρα που βρέθη-
καν επί σκηνής χιλιάδες πυροτεχνήματα φώτιζαν 
τον ουρανό. Στον μεγάλο τελικό του αμερικανικού 
ποδοσφαίρου, όπου οι Kansas City Chiefs επικρά-
τησαν των San Francisco 49ers με 31 – 20 και κα-
τέκτησαν το Super Bowl, οι δύο ερμηνεύτριες ξεσή-

κωσαν το κοινό. Η δυναμική συνάντηση επί σκηνής 
της Σακίρα και της Τζένιφερ Λόπεζ άφησε ιστορία, 
αφού οι Λατίνες σταρ πραγματοποίησαν ένα φα-
ντασμαγορικό σόου 14 λεπτών, πλαισιωμένες από 
δεκάδες χορευτές. Πρώτη στη σκηνή βγήκε η Σα-
κίρα, η οποία έδωσε ένα ρεσιτάλ χορού και ερμη-
νείας, ενώ ακολούθησε η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία 
αποθεώθηκε από τους παρευρισκομένους. Ομο-
λογουμένως η εμφάνισή τους ήταν μια από τις κα-
λύτερες στην ιστορία του Super Bowl, ενώ το φινά-
λε ήταν επίσης εντυπωσιακό. Οι δύο ερμηνεύτριες 
εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή στο κέντρο του γηπέ-
δου, που φωταγωγήθηκε από πυροτεχνήματα. Στη 

σκηνή μαζί τους ήταν ο Bad Bunny και ο J. Balvin. 
Εντυπωσιακή ήταν και η στιγμή που η 11χρονη 
κόρη της Τζένιφερ Λόπεζ ανέβηκε στη σκηνή και 
τραγούδησε μαζί με τη διάσημη μητέρα της και 
άλλα κορίτσια της ηλικίας της την επιτυχία της «Let’s 
get loud», με τη Σακίρα να παίζει στα ντραμς. Αξι-
οσημείωτο ήταν ότι οι θεατές που απόλαυσαν τη 
βραδιά τίμησαν τη μνήμη του σπουδαίου βετερά-
νου αθλητή Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης 
κόρης του, Τζιάνα, που έχασαν πρόσφατα τη ζωή 
τους σε αεροπορικό δυστύχημα.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ
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Οι δύο ερμηνεύτριες τα έδωσαν 
όλα επί σκηνής.

Η Τζένιφερ Λόπεζ, γνωστή για τις χορευτικές της 
ικανότητες, ξεσήκωσε τους παρευρισκομένους.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΑΖΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΚ!
ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ, ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΔΙΔΥΜΕΣ 
ΚΟΡΟΥΛΕΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΤΟΥΣ

ΛΩΡΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΑΖΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΑΖΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΚ!

Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥΣ

Η νέα χρονιά πώς 
σας βρήκε;
Λ: Ωραία, με πολύ τρέ-

ξιμο. Εγώ γράφω και παίζω στο 
La Pasta Pomilώri, έχω το θέατρο 
με τους «Συμπέθερους», ενώ η 
Στυλιάνα φέτος έχει αναλάβει 
την επιμέλεια των σετ και φροντι-
στηρίου στη σειρά, που απαιτεί 
πολύ διάβασμα, σκέψη και χρό-
νο. Το απόγευμα έρχονται και οι 
κόρες και γίνεται ο μικρός χα-
μός, και όταν έρχεται και ο Χρύ-
σης και σμίξουν και οι τρεις, ο 
μεγάλος χαμός. Έχουν πολλή 
πλάκα!

Την ημέρα του Αγίου Βαλε-
ντίνου πώς σχεδιάζετε να 
την περάσετε;
Λ: Συνήθως δεν σχεδιάζουμε. 
Ανάλογα πώς θα εξελιχθεί η 
μέρα θα «αντιδράσουμε». Μπο-
ρεί να πάμε στο καλύτερο εστια-
τόριο, μπορεί και να βγούμε στο 
μπαλκόνι μας με τη σόμπα του 
πετρελαίου στα πόδια μας και 
από ένα ποτήρι κρασί στο χέρι...

Ανταλλάζετε δώρα ή θεω-
ρείτε πως είναι απλώς μια 
εμπορική μέρα;

Σ: Ανταλλάζουμε πολλές άλλες 
μέρες δώρα. Κάποτε και σε εμπο-
ρικές μέρες, ανάλογα με το πώς 
θα το νιώσουμε αυτό. Ο Λώρης 
μού φέρνει ένα μπουκάλι καλό 
ουίσκι κι εγώ του δίνω λουλού-
δια (γέλια).

Ο Λώρης είναι ρομαντικός 
σαν άνθρωπος; 
Σ: Ναι, είναι. Μου φέρνει τις 
αγαπημένες μου σοκολάτες. Με 
πήγε στην άλλη άκρη της Γης,  
χωρίς να ξέρω πού πάμε, για να 
μου κάνει πρόταση γάμου. Νομί-
ζω μετράει (γέλια).

Περίγραψέ μας πώς έγινε 
η πρόταση γάμου.
Σ: Μου είπε πως θα κάναμε κα-
λοκαιρινό ταξίδι, χωρίς να μου 
αποκαλύψει τον προορισμό. Πή-
γαμε στο αεροδρόμιο, χωρίς 
να ξέρω πού  θα ταξιδεύαμε. 
Όταν πήρα τα εισιτήρια στα χέ-
ρια μου, είδα πως η πτήση ήταν 
15 ώρες. Έπαθα ένα μικρό σοκ. 
Φτάσαμε στο Μπαλί και ο Λώ-
ρης είχε κλείσει να μείνουμε σε 
ένα ωραίο ξενοδοχείο μέσα στη 
ζούγκλα. Το ένα βράδυ δειπνή-
σαμε πριβέ στην αποβάθρα του 
ξενοδοχείου, πάνω σε ένα τεχνη-
τό ποτάμι. Υπήρχε ένα ρομαντικό 
κιόσκι με μόνο ένα τραπέζι και 
ήταν το δικό μας. Σε κάποια στιγ-
μή που θα μας έφερναν το φαγη-
τό ήρθε ένα πιάτο σκεπασμένο 
και, ανοίγοντάς το, είχε μέσα το 
δακτυλίδι.
  
Ποιος είναι ο πιο αξέχα-
στος Άγιος Βαλεντίνος 
που περάσατε και γιατί;
Λ: Νομίζω ο καλύτερος ήταν στο 
μπαλκόνι μας με τη σόμπα του 
πετρελαίου στα πόδια μας και 
από ένα ποτήρι κρασί στο χέρι…

Ομολογουμένως οι δημο-
σιογράφοι θα περιέγραφαν 
τον Λώρη, παρόλο που 
έχει εξαιρετικό χιούμορ, 
ως έναν άνθρωπο ολιγομί-
λητο και χαμηλών τόνων. 
Έτσι είναι και στο σπίτι;
Σ: Ισχύει αυτό, όμως όταν του 
κατεβεί μια ιδέα μιλάει ακατά-
παυστα. Τις περισσότερες ώρες, 
όμως, είναι ησυχούλης.

Πώς είναι να δουλεύεις 
μαζί με τον/τη σύζυγό  
σου;
Λ: Δεν μας κάνει και πολλή δι-
αφορά, διότι δεν συναντιόμα-
στε και πολύ στο γύρισμα. Αυτό 
όμως κάνει ωραίο το λίγο που 
συναντιόμαστε.

Έχετε διαφωνίες όσον αφο-
ρά τα επαγγελματικά και 
ποιού υπερισχύει η γνώμη;
Λ: Δεν θα το έλεγα διαφωνίες, 
αλλά η Στυλιάνα έχει ισχυρή άπο-
ψη και τις πλείστες φορές σω-
στή. Βλέπει πράγματα που πολ-
λές φορές εγώ με τις πολύ γρή-
γορες ταχύτητες δεν τα βλέπω. 
Την ακούω πάντα, γι’ αυτό είπε 
πιο πάνω ότι με πιάνει γλωσσο-

«ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΜΠΟρΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟ 

ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΜΑΣ 
ΜΕ Τη ΣΟΜΠΑ ΤΟΥ 

ΠΕΤρΕΛΑΙΟΥ ΣΤΑ 
ΠΟΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΕΝΑ ΠΟΤηρΙ ΚρΑΣΙ 
ΣΤΟ ΧΕρΙ» 

ΛΩρηΣ



15

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΑΖΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΚ!
ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ, ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΔΙΔΥΜΕΣ 
ΚΟΡΟΥΛΕΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΤΟΥΣ

Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥΣ
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ΚΑΤΑ ΤΗ δΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΠΑθΟΥΣΕ ΟΣΟ 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΗ δΕΙξΕΙ 
ΤΗΝ ΑΝΗΣΥχΙΑ ΤΟΥ. δΕΝ 
ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕ ΠΑΝΤΑ. 

δΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΟΣ 
ΗθΟΠΟΙΟΣ ΣΤΗ ζΩΗ» 

ΣΤΥΛΙΑΝΑ
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«Δεν καλεσαμε 
για τον γαμο! 

ανακοινώσαμε 
οτι παμε αγγλια για 
τον γαμο και οσοι 
ήθελαν, εκοψαν 

εισιτήρια...» 
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διάρροια όταν έχω μια ιδέα. Θέλω να την 
ακούσει πρώτη, να την καταλάβει και να δω 
την αντίδρασή της. 

Τον Σεπτέμβριο του 2019 ανεβήκατε 
τα σκαλιά της εκκλησίας, κάνοντας 
το μυστήριο σε ένα υπέροχο μέρος 
στην Αγγλία. Πώς έγινε η επιλογή 
της συγκεκριμένης τοποθεσίας;
Λ: Το συγκεκριμένο χωριό της Αγγλίας εί-
ναι στην καρδιά μας πολλά χρόνια τώρα. 
Το επισκεπτόμαστε 3-4 φορές τον χρόνο, 
μπορεί και περισσότερες, και μένουμε εκεί 
στον κ. Κυριάκο Ακαθιώτη. Τον γνωρίσαμε 
μαζί με άλλους καταπληκτικούς ανθρώπους 
λόγω της περιπέτειας που είχε ο «αδελφός» 
μας ο Σταύρος όταν περίμενε εκεί για μετα-
μόσχευση. Όταν τους γνωρίσετε, θα πείτε 
«Ναι, υπάρχουν άγγελοι». Ο γάμος μας δεν 
θα μπορούσε να γίνει πουθενά αλλού, εκτός 
από το Beawdley, το χωριό του δευτέρου 
μου πατέρα, διότι έτσι τον νιώθω… Τα παιδιά 
και τα τρία τον φωνάζουν παππού και περιμέ-
νουμε όλοι την μέρα που θα ξαναπάμε κο-
ντά του. Δεν θα μπορούσε ο γάμος να γίνει 
χωρίς τον Στέλιο και την Έφη, που βάφτισαν 
μαζί με τον Σταύρο Κυπριανού τη  Μαλβί-
να μας. Δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την 
αγάπη και τη βοήθεια του Τζο και της Τού-
λας, που είναι μια ανοικτή αγκαλιά για όλον 
τον κόσμο. Αλλά και τα γλυκά και τα λου-
λούδια της κυρία Χέλεν, που επιμελήθηκε τον 
γάμο μας. 

Δεν είχε άτομα από τον περίγυρό 
σας που ενοχλήθηκαν επειδή δεν 
προσκλήθηκαν και πώς αντιδράσα-
τε;
Λ: Δεν το νομίζω. Ήρθαν όσοι μπορούσαν 
να έρθουν εκείνη την περίοδο στην Αγγλία 
και μετά έγινε και ένα μικρό πάρτι στην Κύ-
προ, στο οποίο ήρθαν όλοι οι άλλοι φίλοι 
μας και πάλι περάσαμε μια τέλεια βραδιά. 
Γενικά νομίζω και τις δύο μέρες ήταν κάτι 
σαν παραμύθι. Εξάλλου δεν καλέσαμε. Ανα-
κοινώσαμε ότι πάμε Αγγλία για τον γάμο και 
όσοι ήθελαν, έκοψαν εισιτήρια…

Να υποθέσω πως, όπως όλα τα ζευ-
γάρια, έχετε κι εσείς συζυγικά κα-
βγαδάκια. Πώς ξεπερνιούνται;
Σ: Θα φανεί ψέμα αν πούμε ότι δεν έχουμε, 
όμως σπάνια θα τσακωθούμε, και αυτό σε 
εισαγωγικά. Διαρκεί πολύ λίγο, γιατί ένα χα-
μόγελο, μια αγκαλιά και ένα αστείο που θα 
πούμε, θα τα στρώσει όλα ξανά. 

Πώς είναι ο Λώρης ως σύζυγος και 
πώς η Στυλιάνα;
Λ: Η Στυλιάνα κράτα με τα παιδιά κυρίως τις 
ισορροπίες του σπιτιού. 
Σ: Ο Λώρης αναλαμβάνει άλλα καθήκοντα 
και τρεχάματα και πολλή δουλειά. 

Πώς άλλαξε τις ισορροπίες σας ο 
ερχομός των δίδυμων κόρων σας;
Λ: Τις άλλαξε αρκετά. Τώρα ζεις τις περισ-
σότερές σου ώρες για τα παιδιά, και για τα 
τρία. Όταν είναι και ο αδελφός τους ο Xρυ-
σοβαλάντης, που τον περιμένουν πώς και 
πώς να μπει της πόρτας, όλη αυτή η «δου-
λειά» ανταμείβεται με μιαν αγκαλιά και ένα 
χαμόγελο. Σίγουρα η ζωή έχει άλλο νόημα.

Ποιος από τους δυο τούς κάνει όλα 
τα χατίρια;
Σ: Ο Λώρης (γέλια)!

Δηλαδή, σε τι λέει «όχι» η Στυλιάνα 
και σε τι λέει «ναι» ο Λώρης;
Λ: Για παράδειγμα, όταν θέλουν να παίξουν, 
όταν θέλουν να δουν Μίκυ Μάους, να παί-
ξουν με το i-pad, να φάνε γλυκά, η Στυλιά-
να κρατά τις γραμμές, ενώ εγώ λέω «ναι σε 
όλα». 
 
Στυλιάνα, ο σύζυγός σου μίλησε 
ανοιχτά για τη δύσκολη και παράξε-
νη, όπως την χαρακτήρισε, εγκυμο-
σύνη που είχες, δείχνοντας μεγάλη 
δύναμη στο να σε στηρίζει χωρίς να 
χάνει την ψυχραιμία του. Εσύ τι θυ-
μάσαι απ’ όλο αυτό το περιστατικό;
Δεν θυμάμαι και πολλά. Γίνονταν όλα πολύ 
γρήγορα, λες και δεν ήμουν εγώ εκεί. Ήταν 
σίγουρα η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής 
μου. 

Πώς ήταν η συμπεριφορά του Λώρη 
απέναντί σου εκείνο το διάστημα;
Σ: Ήταν δίπλα μου και προσπαθούσε όσο 
μπορούσε να μη δείξει την ανησυχία του. 
Δεν τα κατάφερνε πάντα. Δεν είναι τόσο κα-
λός ηθοποιός στη ζωή.

Φοβήθηκες κάποια στιγμή κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης;
Από την ώρα που μας ανακοινώθηκε η δυ-
σκολία της εγκυμοσύνης και τα διάφορα σε-
νάρια γύρω από αυτή, νομίζω δεν ξανακοι-
μήθηκα μέχρι να γεννηθούν τα μωρά. Αλλά 
και τον μήνα που ήταν στην εντατική νεογνών 
ήταν όλα πολύ τρομακτικά.

Ποια είναι η πιο έντονη στιγμή που 
θυμάσαι;
Σ: Η επέμβαση στο Λονδίνο αλλά και η στιγ-
μή που γεννήθηκαν και έφυγαν αμέσως για 
το Μακάρειο Νοσοκομείο χωρίς να μείνουν 
κοντά μας. ok!   

 ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ 
ΜΑΚΕ UP: ΠΑΡΑΔΕΙΣΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ MOON LOUNGE 
BAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
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Αν και προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φλας, 
πριν μερικές βδομάδες την αποκάλυψαν με μια κοινή φωτογραφία τους 
στο ιδιωτικό τζετ του Κύπριου επιχειρηματία. Η Σταρ Ελλάς, Ιωάννα 

Μπέλλα, έγινε μόνιμη κάτοικος Λεμεσού για τα μάτια του νεαρού επιχειρηματία 
Γιάννη Λεωνίδου, με τον οποίο είναι σε σχέση τους τελευταίους μήνες και φαίνε-
ται να περνάει υπέροχα. Το ζευγάρι ζει τον έρωτά του μεταξύ Λεμεσού, Αθήνας, 
Λονδίνου και Ντουμπάι, εκεί όπου δραστηριοποιείται ο επιχειρηματίας, όταν 
φυσικά το επιτρέπουν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της Ιωάννας, η οποία εί-
ναι περιζήτητη. Το απόγευμα της Πέμπτης, 30 Ιανουαρίου, το πανέμορφο μο-
ντέλο βόλταρε με το ηλεκτρονικό ποδήλατό της στον Μόλο Λεμεσού, στη συ-
νέχεια έκανε τζόκινγκ και όταν τέλειωσε, τηλεφώνησε στον αγαπημένο της για 
να πάει να τη συναντήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης είναι ιδιαίτερα 
περιποιητικός μαζί της, την προσέχει και της συμπεριφέρεται σαν τζέντλεμαν κά-
νοντάς την να νιώθει ασφάλεια και σιγουριά στο πλάι του. Το ζευγάρι πλέον δεν 
κρύβεται και κάνει καθημερινές εξόδους σε καλά μαγαζιά του νησιού μας, όταν 
βρίσκεται για στιγμές χαλάρωσης στο νησί της Αφροδίτης και συγκεκριμένα 
στη Λεμεσό. να μην είμαι πολύ σκληρή με τον εαυτό μου! ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ

Η ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΚΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟ, 

ΓΙΑΝΝΗ ΛΕΩΝΙΔΟΥ, ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΕ ΚΑΙ 
ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕ ΕΔΩ!

Η ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΚΤΟΣ Η ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΚΤΟΣ 

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕ
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Η Σταρ Ελλάς, Ιωάννα Μπέλλα, έγινε μόνιμη κάτοικος Λεμεσού 
για τα μάτια του νεαρού επιχειρηματία Γιάννη Λεωνίδου.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 30 Ιανουαρίου, το πανέμορφο μοντέλο βόλταρε 
με το ηλεκτρονικό ποδήλατό της στον Μόλο Λεμεσού.
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ΗΆντρεα Κυριάκου και ο Γιώργος Μερκής επισκέφθηκαν 
το Nicosia Mall για να περάσουν τη μέρα τους ψωνίζο-
ντας και κάνοντας τη βόλτα τους με τον μονάκριβο γιο 

τους. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής είχε ελεύθερο χρόνο και τον 
συνδύασε με αυτόν της συζύγου του, αφού σε κάθε τέτοια περί-
πτωση θέλουν όλο τον χρόνο τους να τον αφιερώνουν στον γιο 
τους Λάμπρο. Ο μπέμπης βλέποντας τα καταστήματα αλλά και τα 
παιχνίδια ήταν ενθουσιασμένος και έδειχνε συνέχεια στους γο-
νείς του πως θέλει να παίξει, με εκείνους να μην του χαλάνε χατί-
ρι. Τα κινητά τηλέφωνα λόγω του βαρυφορτωμένου προγράμμα-
τός τους χτυπούσαν συνεχώς, όμως εκείνοι προσπαθούσαν να 
μην απαντάνε σε όλα, προκειμένου να μη χάνουν χρόνο με τον 
μικρό. Τους τελευταίους μήνες μετακόμισαν σε μεγαλύτερο δια-
μέρισμα και εκεί βιώνουν την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία. Το 
περιοδικό ΟΚ! απαθανάτισε το ζευγάρι με τον μικρό Λάμπρο στη 
βόλτα τους! ok!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΑΝΑΝ 

Η ΑΝΤΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΚΗΣ, 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΟΛΤΑΡΟΥΝ 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΡΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΚΗΣ –  ΑΝΤΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΜΕΡΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ψΩΝΙΑ

Τα κινητά τηλέφωνα λόγω του βαρυφορτωμένου 
προγράμματός τους χτυπούσαν συνεχώς.

Τους τελευταίους μήνες μετακόμισαν σε μεγαλύτερο διαμέρισμα 
και εκεί βιώνουν την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία.

Όλο τον ελεύθερό τους χρόνο τον αφιερώνουν σε διάφορες 
δραστηριότητες μαζί με τον μικρό Λάμπρο.



ΤΕΖΕΝΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ VALENTINES

ΣΕΞΙ ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΓΗΝΕΥΣΕΙΣ

ΤΑ ΠΙΟ HOT ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΣΕΞΙ ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ 
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ TEZENIS. ΤΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΠΟΥ 

ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΓΗΝΕΥΣΟΥΝ 
ΤΟN ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΣAΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤRENDY 

LOOK, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΜΠΙΝΤΟ ΣΑΣ.

MΑκΑΡΙΟΥ 24, Λευκωσία, 22374494 – Nicosia Mall, Λευκωσία, 22380048 -  The Mall of cyprus, Λευκωσία, 22751125 - ΕΡμΟΥ 111-115, Λαρνακα, 24622994-
KiNgs aveNue Mall, Παφοσ, 26600906 - ΑΝΕΞΑΡτΗΣΙΑΣ 68B, Λεμεσοσ , 25344775- My Mall liMassol, Λεμεσοσ , 25716801

ΣΥΛΛΟΓΗ VALENTINESΣΥΛΛΟΓΗ VALENTINES

ΤΑ ΠΙΟ HOT ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΣΕΞΙ ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ 

ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΓΗΝΕΥΣΟΥΝ 
ΤΟN ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΣAΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

LOOK, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 

€16.99

€19.99

€12.99

€5.99

€12.99

€19.99

€14.99

€19.99

€6.99
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Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της βιώνει η Μικαέλλα 
Χατζηεφραίμ, η οποία τον Ιούλιο του 2019 έγινε για πρώ-
τη φορά μαμά χαρίζοντας στον σύζυγό της, Νικόλα Ντίμα, 

το πρώτο μέλος της οικογένειας τους, ένα πανέμορφο κοριτσάκι 
που θα πάρει το όνομα Μαριάντρεα. Η Κύπρια τραγουδίστρια, 
που έχει αφοσιωθεί αποκλειστικά στην μπέμπα της, βόλταρε μαζί 
της στο Nicosia Mall και πήρε κάποιες ιδέες για τη βάφτισή της, 
που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία κοντά στο Πάσχα. Εκεί 
συνάντησε και την κουμπάρα της, όπου αρχικά απόλαυσαν τον 
καφέ τους και στη συνέχεια γευμάτισαν μαζί. Νονά της μικρής θα 
είναι η αδερφή της τραγουδίστριας, Άννα Χατζηεφραίμ. Η ζωή 
της Μικαέλλας έχει αλλάξει ριζικά με τον ερχομό της μπέμπας. Τη 
φετινή σχολική σεζόν δεν δούλεψε ως αντικαταστάτρια δασκάλα 
επιλέγοντας να είναι συνεχώς δίπλα στην κόρη της τους πρώτους 
μήνες που ήρθε στη ζωή. Τα βράδια όταν τραγουδάει με τον σύ-
ζυγό της την μικρή προσέχουν οι οικογένειες τους, ενώ στα σχέ-
διά τους είναι σύντομα να αποκτήσουν κι άλλο μωράκι! ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜ

ΧΑΛΑΡΗ ΚΑΙ ΜΕ CASUAL 
LOOK, Η ΜΙΚΑΕΛΛΑ 

ΧΑΖΗΕΦΡΑΙΜ ΒΟΛΤΑΡΕ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΠΤΑ ΜΗΝΩΝ ΚΟΡΗ 
ΤΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΤΡΕΑ, ΚΑΙ 

ΑΡΧΙΣΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ 
ΤΗΣ ΒΑΦΤΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ 
γΙΑ ΤΗ ΒΑΦΤΙΣΗ ΤΗΣ 

ΜΠΕΜΠΑΣ ΤΗΣ

Η Μικαέλλα συνάντησε την κουμπάρα της, με την οποία αρχικά 
απόλαυσαν τον καφέ τους και στη συνέχεια γευμάτισαν. 

Η Μικαέλλα βόλταρε μαζί με την επτά μηνών κόρη της στο Nicosia Mall 
και πήρε κάποιες ιδέες για τη βάφτισή της, που θα πραγματοποιηθεί στη 
Λευκωσία κοντά στο Πάσχα.
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Το ζευγάρι βιώνει την απόλυτη ευτυχία έχοντας δημιουργή-
σει την οικογένεια που ονειρεύονταν όταν ερωτεύτηκαν. 
Πριν από 9 μήνες ήρθε στον κόσμο και το τρίτο τους παιδί, 

που βαφτίστηκε στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, στη Λεμεσό, 
με νονούς τον Λάζαρο και την Ελεάνα Χαραλάμπους. Τα άλλα 
δυο αδερφάκια της μπέμπας, ο 3,5 ετών Κωνσταντίνος και ο 2 
ετών Μαρίνος αλλά και ο 13χρονος Νικόλας, από τον πρώτο 
γάμο του Ευθύμιου, καμάρωναν τη μικρή Άννη. Το θέμα της βά-
φτισης ήταν τα λουλούδια σε μια ρομαντική ατμόσφαιρα, όπου 
κυριαρχούσαν οι αποχρώσεις του ροζ. Μετά το μυστήριο ακο-
λούθησε γεύμα σε γνωστή ταβέρνα της Λεμεσού.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: STUDIO ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΦΤΙΣΑΝ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΣΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ 

ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 
ΑΡΓΥΡΩ ΡΟΤΣΙΔΟΥ

ΒΑΦΤΙΣΑΝ ΤΗΝ 
ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ ΑΝΝΗ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ - 
ΑΡΓΥΡΩ ΡΟΤΣΙΔΟΥ

Οι ευτυχισμένοι γονείς με τη νεοφώτιστη.

Η μικρή Άννη βαφτίστηκε στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, στη Λεμεσό, 
με νονούς τον Λάζαρο και την Ελεάνα Χαραλάμπους.
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ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ REALITY SHOWS EXOYN MΠΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΩΝ. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ANΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 
ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ 
«AMERICA’S GOT TALENT - ΤΗΕ CHAMPIONS», ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟVA CYPRUS

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ REALITY SHOWS EXOYN MΠΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ 

REALITY SHOWS
KAΘΗΛΩΜΕΝOI ΣΤΗΝ T.V.

Tα ριάλιτι σόου μονοπωλούν το ενδιαφέρον μιας μεγάλης με-
ρίδας του κοινού εδώ και χρόνια. Μουσικά talent shows, παι-
χνίδια επιβίωσης, διαγωνισμοί μαγειρικής αλλά και ριάλιτι 

μόδας κεντρίζουν το ενδιαφέρον ταυτίζοντας τον τηλεθεατή με τον 
παίκτη συγκεκριμένου παιχνιδιού. Ένα από τα πιο φαντασμαγορι-
κά show του πλανήτη, τo «America’s Got Talent – The Champions», 
έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αποκλειστικά στο αγαπη-
μένο ψυχαγωγικό κανάλι της Nova Cyprus, το Novalifε! Το show 
έκανε πρεμιέρα την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου και θα μεταδίδεται κάθε 
Τρίτη, στις 22:45, από το Novalifε, ενώ διατίθεται και στις υπηρεσί-
ες Nova Go και Nova On Demand, έτσι ώστε οι συνδρομητές να 
έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν όποτε θέλουν και 
όπου και αν βρίσκονται. Από το συγκεκριμένο σόου έχουν περάσει 
τα μεγαλύτερα ταλέντα, που διαγωνίζονται για να κατακτήσουν την 
πρώτη θέση παγκοσμίως. Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν ο Σάιμον 

Κάουελ, η νεοεμφανιζόμενη από το «Britain’s Got Talent», Αλίσα 
Ντίξον, η Χάιντι Κλουμ, που επιστρέφει θριαμβευτικά, και ο Χάουι 
Μαντέλ. Παρουσιαστής είναι ο Τέρι Κρουζ. Οι συμμετοχές φέτος 
είναι από: Αμερική, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Ου-
κρανία, Δανία, Αυστραλία και Βέλγιο. Το Novalifε όμως θα προ-
βάλει και άλλα ριάλιτι, όπως το Ellen, Καλύτερα γίνεται και το The 
Bachelor. Παράλληλα, το Novalifε, το οποίο είναι το αγαπημένο 
ψυχαγωγικό κανάλι της Nova Cyprus διαθέτει πλούσιο κινηματο-
γραφικό περιεχόμενο, εξαιρετικές σειρές, ανατρεπτικά talk shows 
και τις καλύτερες εκπομπές για κάθε προτίμηση. Το Novalifε είναι 
διαθέσιμο σε όλους τους συνδρομητές της Nova Cyprus, και από 
τις πρώτες μέρες λειτουργίας του βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις 
των συνδρομητών. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Την κριτική επιτροπή του «America’s Got Talent» 
απαρτίζουν ο Σάιμον Κάουελ, η νεοεμφανιζόμενη Αλίσα 
Ντίξον, η Χάιντι Κλουμ, που επιστρέφει θριαμβευτικά, και 
ο Χάουι Μαντέλ.
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ΚΥΝΗΓΗΣΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΟΥ…
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ, KAI ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΜΟΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 
ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ, 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Πώς να εΠιλεξώ την καταλληλη 
ςχολη
Μετά το πέρας του σχολείου, έρχεται η ώρα 
που κάθε τελειόφοιτος πρέπει να πάρει μια 
σημαντική απόφαση για το μέλλον του. Είναι 
ένας δρόμος που χρειάζεται σωστή καθο-
δήγηση από τους αρμόδιους των διαφορών 
σχολών. Αφού ο τελειόφοιτος επιλέξει το 
επάγγελμα που θέλει να ακολουθήσει στη 
ζωή του, πρέπει να βρει και την κατάλληλη 
σχολή, ώστε να φοιτήσει και να υλοποιήσει 
τα όνειρά του. Ένα από τα σημαντικότερα 
κριτήρια για τη σωστή επιλογή της σχολής 
είναι η αυτογνωσία. Κάθε μαθητής πρέπει 
να ανακαλύψει τις κλίσεις και τις ικανότητές 
του για να επιλέξει τον τομέα σπουδών που 
θα ακολουθήσει και αυτό που του ταιριάζει.

κυνηγώντας το ονειρο
Όταν κάποιος θέλει να υλοποιήσει τα όνει-
ρά του, τα κυνηγά με πίστη και με θέληση. 
Το ταξίδι της γνώσης δεν σταματά ποτέ. Εάν 
δεν καταφέρει κάποιος να εισαχθεί στην 
πρώτη σχολή της επιλογής του, τότε δεν πρέ-
πει χάνει τις ελπίδες του και να τα παρατά. 
Στο χέρι του κάθε υποψήφιου σπουδαστή εί-
ναι να αποδείξει ότι με πείσμα, υπομονή και 
θέληση μπορεί να πετύχει πολλά.

Πολλες οι εΠιλογες
Ευτυχώς στην εποχή μας υπάρχουν πολλές 
σχολές τις οποίες ένας υποψήφιος σπου-
δαστής μπορεί να επιλέξει, φτάνει μόνο να 
τις ψάξει. Ευκαιρίες υπάρχουν και κάποιες 
από αυτές μπορεί να τις αρπάξει και να ακο-
λουθήσει το επάγγελμα των ονείρων του. 
Τα προσόντα που απαιτούνται προκειμένου 
να φοιτήσει κάποιος σε μια σχολή δεν είναι 
παράλογα, αν και μόνο κριτήριο είναι η μά-
θηση.

η ςώςτη καθοδηγηςη
Ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσει κάποιος για να φτάσει στον 
επαγγελματικό του στόχο είναι να αποταθεί 
σε κατάλληλα και πεπειραμένα άτομα για 
να τον κατευθύνουν. Για κάθε νεοεισερχό-
μενο σπουδαστή υπάρχει και ένας μέντο-
ρας, ο οποίος αξιολογεί τις κλίσεις, τις δυ-
νατότητες και τις ανάγκες του. Εκείνος τον 
καθοδηγεί και τον στηρίζει, καθώς και τον 
ενημερώνει για τις ευκαιρίες που υπάρχουν 
στην αγορά εργασίας.

τα Περιζητητα εΠαγγελματα
του μελλοντος
Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές στην αγο-
ρά εργασίας είναι τεράστιες. Ένας παρά-
γοντας που παίζει ρόλο είναι και η τεχνο-
λογία, η οποία συνεχώς εξελίσσεται ρα-
γδαία. Σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστι-
κές, ο υποψήφιος σπουδαστής πρέπει να 
ξέρει από την αρχή τι θα ακολουθήσει και 
ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος. 
Ένα από τα επαγγέλματα αυτά έχει να κά-
νει με τον τουρισμό. Όταν μιλάμε για απα-
σχόληση στον τουριστικό τομέα, αναφε-
ρόμαστε συνήθως σε επαγγέλματα όπως 
υπεύθυνος οργάνωσης, υπεύθυνος κατα-
λύματος ή ταξιδιωτικού πρακτορείου, ξενα-
γός, υπεύθυνος πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
υπεύθυνος εμπορίου, διευθυντής τροφίμων 
και ποτών, στελέχη τουριστικών υπηρεσιών 
αλλά και οικονομολόγοι τουρισμού. Επί-
σης, ένα από τα επαγγέλματα που θα απα-
σχολήσουν στο άμεσο μέλλον είναι και 
αυτό της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα 
με τις τελευταίες πληροφορίες, οι τεχνολο-
γικές δεξιότητες κυριαρχούν. Την κυρίαρ-
χη θέση στα επαγγέλματα του μέλλοντος 
έχουν οι καινοτόμες τεχνολογικές δεξιότη-
τες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η 
ρομποτική ή «cloud computing» και από τη 
στιγμή που τέτοιες τεχνολογίες, όπως η AI, 
είναι τόσο διαδεδομένες, πολλοί ρόλοι σε 
τομείς όπως οι πωλήσεις και το marketing 

θα απαιτήσουν μια στοιχειώδη κατανόη-
ση τους. Εξίσου σημαντικές είναι οι θέ-
σεις που απαιτούν ανθρωποκεντρικές δε-
ξιότητες. Παρόλο που δεν αναπτύσσονται 
το ίδιο γρήγορα με τα τεχνοκρατούμενα 
επαγγέλματα, οι νέες πωλήσεις, η παραγω-
γή περιεχομένου και οι ρόλοι ανθρώπινου 
δυναμικού εμφανίζονται επίσης ως συμπλή-
ρωμα στην ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνο-
λογική βιομηχανία. Ειδικοί εντοπισμού τα-
λέντων, επιτυχημένοι εμπορικοί σύμβουλοι 
και βοηθοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης εί-
ναι μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων 
επαγγελμάτων. Η τελευταία έκθεση Global 
Talent Trends δείχνει ότι οι επαγγελματί-
ες στον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού 
αναγνωρίζουν τη ζήτηση των «soft skills» ως 
την πιο σημαντική τάση παγκοσμίως. Δεξι-
ότητες όπως η δημιουργικότητα, η πειθώ 
και η ομαδικότητα -όλες στην κορυφή της 
λίστας των πιο απαιτητικών δεξιοτήτων- εί-
ναι σχεδόν αδύνατο να αυτοματοποιηθούν, 
κάτι που σημαίνει ότι αν έχετε αυτές τις δε-
ξιότητες, θα είστε ακόμη πιο πολύτιμοι για 
τους οργανισμούς στο μέλλον.

θετεις ςτοχους
Για να αποκτήσεις την καριέρα που πάντα 
επιθυμούσες, πρέπει πρώτα να κάνεις τις 
σωστές επιλογές για τις σπουδές σου. Για 
να εξελίξεις το ταλέντο σου και να φτάσεις 
ψηλά, πρέπει να μην τα παρατάς με την 
πρώτη δυσκολία. Να έχεις πίστη και θέλη-
ση και προπαντός να θέτεις ως στόχο να 
πετύχεις το καλύτερο. Χρειάζεται σκληρή 
δουλειά αλλά και οι κατάλληλοι άνθρωποι 
για να σε καθοδηγήσουν σωστά. Άλλωστε, 
η επιλογή που θα κάνεις δεν αφορά μόνο 
την επαγγελματική σου καριέρα αλλά και 
όλη σου τη ζωή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ISTOCKPHOTO

ΑφιΕρωΜΑ τριτοΒαθμια εκΠαιδευςη

Μετά το σχολείο τα νεαρά άτομα έχουν ανάγκη για μια πολύπλευρη μόρφωση. Για να υλοποιή-
σουν τα όνειρά τους είναι σημαντικό να κάνουν τις σωστές επιλογές και να ψάξουν για τις κα-
τάλληλες σχολές, έτσι ώστε να σπουδάσουν αυτό που επιθυμούν.
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Σε μια αποκλειΣτική Συνεντευξή Στο περιοδικο οκ! ή μαρα κωνΣταντινου 
μιλα για τή μουΣικο-θεατρική παραΣταΣή τήΣ, για τουΣ «βολεμενουΣ» 

ήθοποιουΣ και εξήγει τι τήν απωθει ΣτουΣ ανθρωπουΣ!

Μάρά Κωνστάντίνου

Σε μια αποκλειΣτική Συνεντευξή Στο περιοδικοεριοδικοεριοδικ οκ! ή μαρα κωνΣταντινου 

«Θέλω να πηγαίνω
έκέί που φοβαμαί»

«ο χορος, η μουςίκη, 
το τραγουδί καί το 

Θέατρο ηταν καί Θα 
έίναί η φυςη μου»

έίναι αυθόρμητη, γλυκιά και η ψυχή της πα-
ρέας. έίναι από εκείνα τα άτομα που σου 
φτιάχνουν τη διάθεση και το κέφι. ο λό-

γος για την ταλαντούχα ηθοποιό μάρα κων-
σταντίνου, η οποία αυτόν τον καιρό παίζει στη 
μουσικο-θεατρική παράσταση «Piano and Voice 
Chapters» μαζί με τον πιανίστα ςάββα ςάββα 
και μας ταξιδεύουν με τις υπέροχες ερμηνείες 
τους. 

Αυτή την περίοδο παίζεις στη μουσικο-
θεατρική παράσταση «Piano & Voice 
Chapters», όπου έχεις τη συνολική επι-
μέλεια, η οποία σημειώνει μεγάλη επι-
τυχία και εξ όσων γνωρίζω θα δώσεις 
ακόμα δύο έξτρα παραστάσεις. Πες 
μας λίγα λόγια…
η παράστασή μας, «Piano & Voice Chapters», 
προέκυψε κατόπιν δικής μου ανάγκης να κάνω 
μια μουσική παράσταση με τραγούδια και κεί-
μενα βγαλμένα από τη ζωή. η παράσταση είναι 
χωρισμένη σε κεφάλαια. με κάποια κείμενα 
γραμμένα από τον κώστα μαννούρι και κάποια 
άλλα γραμμένα από έμενα, συναντηθήκαμε με 
τον ςάββα ςάββα στο κέντρο της παλιάς πόλης 
και μαζί φτιάξαμε μια μουσικο-θεατρική παρά-
σταση, κεφάλαια ζωής γεμάτα αναμνήσεις και 
ήχους απ’ τα παλιά, χαρίζοντας, έτσι, στο κοινό 
μια όμορφη νότα από το χθες, το σήμερα και το 
τώρα. Ένα γλυκό ταξίδι στον χρόνο, με χιούμορ, 
αυτοσαρκασμό και μυρωδιά τζαζ! λόγια και τρα-
γούδια που αγγίζουν και ξυπνάνε την καρδιά δι-
εκδικώντας να παρασύρουν το κοινό να πιστέψει 

ξανά ότι η αληθινή αγάπη υπάρχει. Όσον αφο-
ρά τις παραστάσεις, σωστά μάθατε. ο κόσμος 
αγκάλιασε -θερμά- την παράστασή μας και λόγω 
ζήτησης αποφασίσαμε να βάλουμε ακόμα δύο 
έξτρα παραστάσεις, οι οποίες θα γίνουν σήμε-
ρα κυριακή 9 φεβρουαρίου, στις 20.00 και το 
ςάββατο 15 φεβρουαρίου στις 21.30. 

Είσαι περισσότερο άνθρωπος του θε-
άτρου ή της μουσικής; Όταν αυτά τα 
δυο «παντρεύονται», τότε το αποτέλε-
σμα είναι φαντασμαγορικό, έτσι;
ςίγουρα. Όπως γνωρίζεις κατάγομαι από μου-
σική οικογένεια και οι τέχνες ήταν -πάντα- αναπό-
σπαστο κομμάτι της ζωής μου. ο χορός, η μου-
σική, το τραγούδι και το θέατρο ήταν και θα είναι 
η φύση μου. 
Ποιες είναι οι «παγίδες» ή τα «κλισέ» 
που πρέπει ν’ αποφύγεις ανεβάζοντας 
ένα θεατρικό έργο;
η παγίδα είναι να μην πεις ποτέ πως ό,τι και να 
κάνεις είναι εύκολο. δεν γίνεται τίποτα χωρίς 
σκληρή δουλειά και αγάπη. το μυστικό για μένα 
είναι απλό: να είσαι αληθινός σε αυτό που κά-
νεις και να μη θεωρείς τίποτα δεδομένο. δεν 
γίνεται τίποτα χωρίς κόπο. προσωπικά, διεκδι-
κώ όσο γίνεται να μην επαναλαμβάνω τον εαυτό 
μου και να καταπιάνομαι με διαφορετικά πράγ-
ματα. μου αρέσει να βάζω τον εαυτό μου στα 
δύσκολα μονοπάτια, να τον προκαλώ και να 
δοκιμάζω τα όριά μου. Θέλω να πηγαίνω εκεί 
που φοβάμαι. ως ηθοποιός δεν μου αρέσει να 
επαναπαύομαι στις ευκολίες μου. έίμαι της άπο-

ψης ότι εάν αγαπάς αληθινά και βαθιά αυτό που 
κάνεις, τότε θα παίρνεις τεράστια ανταμοιβή και 
με αυτό τον τρόπο εξελίσσεσαι και προχωράς. 
Έμαθα να δουλεύω σαν μαθήτρια, που είναι εκεί 
για να μάθει και όχι για να διδάξει. πιστεύω ότι 
αυτός είναι ο σωστός δρόμος και αν είσαι αλη-
θινός, η αλήθεια δεν θα σε προδώσει ποτέ. αυτό 
ακολουθώ και αυτό θα συνεχίσω να κάνω.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να ανε-
βάζεις με μεγάλη επιτυχία δίκες σου 
παραγωγές. Πες μας λίγα λόγια για 
την «Dream Theatre Productions», τη 
θεατρική ομάδα που έχεις δημιουργή-
σει.
η θεατρική ομάδα «Dream Theatre Productions» 
συστάθηκε το 2016, όπως σωστά ανάφερες, 
από εμένα. η ομάδα φιλοδοξεί να επικοινωνεί, 
με πλήρη αφοσίωση στη θεατρική τέχνη και να 
δώσει τροφή για σκέψη στις δύσκολες μέρες 
που όλοι βιώνουμε σήμερα. ςτόχος της «Dream 
Theatre Productions» είναι η τέχνη να λειτουργή-
σει ως μέσο επικοινωνίας και αναζήτησης, οδη-
γώντας έτσι σε νέους δρόμους, σε διαφορετικά 
και πειραματικά μονοπάτια, όπου η ελευθερία 
της έκφρασης θα έχει τον πρώτο λόγο. η πρώ-
τη παραγωγή της «Dream Theatre Productions» 
ήταν η μουσικο-θεατρική παράσταση «Ζαρτιέρα 
και πικραμύγδαλο», που σημείωσε μεγάλη επιτυ-
χία, και μετά ακολούθησε η παράσταση «η ίφι-
γένεια εν ουαλία», που ξεχώρισε στις θεατρικές 
σκηνές και πήρε εξαιρετικές κριτικές και νιώθω 
πολύ περήφανη για αυτή την παράσταση.
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Σε μια αποκλειΣτική Συνεντευξή Στο περιοδικο οκ! ή μαρα κωνΣταντινου 
μιλα για τή μουΣικο-θεατρική παραΣταΣή τήΣ, για τουΣ «βολεμενουΣ» 

ήθοποιουΣ και εξήγει τι τήν απωθει ΣτουΣ ανθρωπουΣ!

«Θέλω να πηγαίνω
έκέί που φοβαμαί»
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λόγω ζήτησης από το κοινό κάναμε και δεύτερο 
κύκλο παραστάσεων με τη νέα θεατρική περίο-
δο. ή τρίτη παραγωγή της ομάδας μας είναι το 
«Piano&VoiceChapters». επίσης, αξίζει να ανα-
φέρω ότι πριν δημιουργήσω τη δική μου ομάδα, 
είχα ανεβάσει, σε συνεργασία με την ομάδα του 
αδελφού μου, Ledra Music Soloists, τη μουσικο-
θεατρική παράσταση «μόΝα: τραγούδια μιας 
ζωής» και το «Indian Summer» και ένας από τους 
λόγους να δημιουργήσω τη δική μου ομάδα ήταν 
η μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν και οι δύο αυ-
τές παραγωγές. εδώ θέλω να πάρω την ευκαιρία 
και να πω ότι νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για την 
τεράστια αγάπη που παίρνω από τον κόσμο που 
έρχεται και στηρίζει τις παραστάσεις μας και να 
πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Θα έλεγες ότι σήμερα υπάρχουν «βο-
λεμένοι» ηθοποιοί; Πώς αντιδράς όταν 
συναντάς μια τέτοια περίπτωση;
δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν «βολεμένοι» ηθοποι-
οί και αν υπάρχουν, δεν το γνωρίζω. αυτό που 
γνωρίζω όμως και βλέπω είναι ηθοποιούς να κά-
νουν τον αγώνα τους, ο καθένας όπως ξέρει και 
μπορεί. πλέον οι μέρες που ζούμε και βιώνουμε 
στον επαγγελματικό μας χώρο είναι πολύ δύσκο-
λες και θέλει σκληρό αγώνα από όλους μας για 
να υπάρξουμε σε αυτό το δύσκολο επάγγελμα 
που διαλέξαμε να υπηρετούμε.

Μιας και το νησί μας έχει μπει σε χολι-
γουντιανή τροχιά, θα ήθελες να είχες 
την ευκαιρία να ενσαρκώσεις κάποιον 
ρόλο σε μια τέτοια παραγωγή;
αν είναι κάτι που με ενδιαφέρει και μου κεντρίζει 
το μυαλό για να δουλέψω όπως ξέρω, ναι, φυσι-
κά. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πήγαινα κάπου 
απλά για να πάω, όχι, αν είναι κάτι που με γεμίζει, 
τότε ναι, με μεγάλη χαρά.

Ας αλλάξουμε σελίδα και ας πάμε στο 
πιο προσωπικό κομμάτι... Έχεις πει ότι 
ο έρωτας για σένα είναι οξυγόνο. Έχεις 
δει τον εαυτό σου να αλλάζει προς το 
καλύτερο όταν ερωτεύεσαι;
Ναι, φυσικά! ό έρωτας δίνει ζωή, παιδική αθω-
ότητα και τρέλα. πιστεύω είναι ένα κομμάτι που 
δεν πρέπει να λείπει από τη ζωή του ανθρώπου. 
ειδικά στις μέρες που ζούμε, όπου η επικοινωνία 
χάθηκε σε μεγάλο βαθμό και αντικαταστάθηκε με 
την τεχνολογία. προσωπικά, ένας από τους μεγά-
λους μου έρωτες είναι η θάλασσα, η οποία μου 
δίνει οξυγόνο, ενέργεια και ηρεμία.

Τι υποχωρήσεις/ακρότητες έχεις κάνει 
για τον έρωτα;
δεν πάω ποτέ με πρόγραμμα. είμαι αυθόρμητη 
και χάνομαι στο συναίσθημα. παρασύρομαι! εί-
μαι άτομο των άκρων!

«Τό Ταξιδι Τήσ ζωήσ σε 
καλει Να ζήσεισ όλα 

Τα συΝαισθήμαΤα 
σΤό ζεΝιθ Τόυσ, 

χωρισ Φόβό»
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Μέσα από τις σχέσεις που κάνουμε 
μαθαίνουμε και άγνωστες πτυχές του 
χαρακτήρα μας. Ποια ήταν η δική σου;
Η δική μου ήταν ότι θα παραμείνω πάντα παιδί, 
αθώα και αληθινή απέναντι στα συναισθήματα. 
Δεν επιτρέπω να τα διακόψω για κανέναν λόγο, 
διότι το ταξίδι της ζωής σε καλεί να ζήσεις όλα 
τα συναισθήματα στο ζενίθ τους, χωρίς φόβο!

Τι είναι αυτό που σε απωθεί και τι αυτό 
που σε κερδίζει στους ανθρώπους;
Με απωθεί περίτρανα το ψέμα και η αμάθεια. 
Με κερδίζει η αλήθεια, η απλότητα και η αγάπη.

Είσαι ένας πολύ ρομαντικός άνθρω-
πος με ευαισθησίες. Μάλιστα, πολ-
λές φορές έχεις δείξει την αγάπη σου 
για τα ζώα... Έχεις γίνει μάρτυρας κά-
ποιου ακραίου περιστατικού με ζώο;
Τα ζώα έχουν να μας μάθουν και να μας διδά-
ξουν πάρα πολλά, φτάνει να έχουμε μάτια να τα 
παρατηρήσουμε και να πάρουμε από αυτά το 
πιο τεράστιο μάθημα, την ανιδιοτελή αγάπη. Ευ-
τυχώς, δεν έχω γίνει μάρτυρας κάποιου περιστα-
τικού και εύχομαι να μη γίνω ποτέ, διότι πραγματι-
κά φοβάμαι πολύ την αντίδρασή μου.

Ποια τα επόμενα σχέδιά σου;
Η επόμενή μου θεατρική δουλειά θα είναι στο 
Σατιρικό Θέατρο στο θεατρικό έργο «Περί έρω-
τος και άλλων τίνων», μια σύνθεση με ποιήματα, 
κείμενα και τραγούδια του Μπέρτολτ Μπρεχτ. 
Η επόμενη θεατρική δουλειά θα είναι με τη νέα 
θεατρική περίοδο. Ετοιμάζω μια άλλη διαφορε-
τική μουσικο-θεατρική παράσταση αφιερωμένη 
στη γιαγιά μου, που χάσαμε πρόσφατα, τιμώντας 
την έτσι για όλα αυτά που μου έμαθε και μου δί-
δαξε. Τραγούδια παλιά που μου σύστησε η ίδια. 
Τραγούδια που αγαπούσε, που εγώ δεν είχα 
ιδέα για την ύπαρξή τους. Μια παράσταση με 
κείμενα από γνωστούς συγγραφείς, στα όποια 
θα έχω την επιμέλεια και τη δραματουργία στο 
πώς θα στηθεί η παράσταση. Ο τίτλος που έδω-
σα σε αυτή την παράσταση είναι «Γυναικείο με-
λάνι… jazzy love».

Έχεις κάποιο ανεκπλήρωτο όνειρο;
Πιστεύω είναι νωρίς για να απαντήσω αυτή την 
ερώτηση, μιας και η ζωή ακόμα είναι μπροστά 
μας. Νιώθω ευλογημένη με την μέχρι τώρα πο-
ρεία μου και θα συνεχίζω να ονειρεύομαι και να 
κάνω αυτό που ξέρω να κάνω πάντα με αγάπη 
και αλήθεια. ok!   

 ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ XΑΤζΗΜΗΝΑ 

make up: Ilona GaramvolGyI 
haIr: ΤΑΝΙΑ ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ (Double haIrcare) 

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥχΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ «Dream Τheater 

ΡroDuctIons».
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«ΜΕ ΑΠΩΘΕΙ 
ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΤΟ ψΕΜΑ 

ΚΑΙ Η ΑΜΑΘΕΙΑ»



40

ΧΡΥΣIΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΘΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΧΡΥΣIΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑ. ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ 

ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΧΡΥΣIΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΧΡΥΣIΑ 

«ΚΑΘΕ ΚΟΣΜΗΜΑ
ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ»
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Θεωρείς ότι η σχέση σου με το κό-
σμημα είναι καρμική;
Η σχέση μου με το κόσμημα 

άρχισε από πολύ μικρή ηλικία, από 
τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου 
παιδάκι να περνώ χρόνο στο χρυ-
σοχοείο της γιαγιάς μου (Jubilie 
Jewellers), η οποία ήταν από τις 
πρώτες γυναίκες χρυσοχόους. Το 
1968 ανέλαβε η μητέρα μου συ-
νεχίζοντας την ιστορία της οικογένει-
ας στο κόσμημα, ανοίγοντας το δικό 
της χρυσοχοείο στο Πλατύ Αγλαντζιάς 
(Politia Jewelry Shop). Εγώ, ως τρίτη γενιά 
πλέον, από το 1997 ανέλαβα την επιχεί-
ρηση. Παρόλο που οι πρώτες μου σπου-
δές ήταν Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Αγγλία, αργότερα 
ακολούθησα το πεπρωμένο μου. Έκανα ειδίκευση στα διαμάντια 
και στους πολύτιμους λίθους στη μεγαλύτερη και σημαντικότερη 
σχολή στον κόσμο, την GIA (Gemmological Institute of America). 
Eκεί ήταν που ερωτεύτηκα τον κόσμο αυτόν, γιατί η αγάπη μου 
προς αυτόν πάντα υπήρχε.

Από πού εμπνέεσαι για τις δημιουργίες σου;
Από παντού, οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι έμπνευση, τα ταξίδια, η μη-
τέρα φύση. Είτε είναι τα έντονα χρώματα της φύσης ή ακόμη και 
οι λεπτές αποχρώσεις που αφήνει η κάθε εποχή ξεχωριστά. Πι-
στεύω ότι τα πάντα γύρω μας έχουν μια ξεχωριστή ομορφιά, αν 
ξέρεις με τι μάτια να τα κοιτάξεις.

Τι σημαίνει για σένα ο σχεδιασμός των κοσμημά-
των;
Είναι ελευθερία, τρόπος έκφρασης του χαρακτήρα σου, μέσα 
από αυτό φαίνεται πώς αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Κάθε σχέδιο 
έχει και μια ιστορία.

Πόσο δύσκολο είναι για μια σχεδιά-
στρια κοσμημάτων να δημιουργήσει 
ένα κόσμημα;
Δεν είναι δύσκολη η δημιουργία, αν κάνεις 
αυτό που αγαπάς.

Υπάρχει κάποιο υλικό το οποίο 
αγαπάς ιδιαίτερα;
Θα πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι gold 
lover, πράγμα που φαίνεται και από τα κο-
σμήματα που σχεδιάζω. Ωστόσο υπάρχουν 
κοσμήματα που αναδεικνύονται πολύ περισ-
σότερο με το white gold. Το κάθε ένα έχει τη δική 
του ομορφιά.

Πιστεύεις ότι οι Κύπριες εκτιμούν το χειροποίητο κό-
σμημα;
Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει αρκετά πράγματα όσον αφο-
ρά το κόσμημα και τους λίθους και κάποιες φορές δεν εκτιμούμε 
τον κόπο που χρειάζεται μέχρι ένα κομμάτι να φτάσει στη βιτρίνα 
και στον πελάτη. Κάθε κομμάτι είναι ένα έργο τέχνης.

Ποια κοσμήματα δεν πρέπει να λείπουν ποτέ από 
την κοσμηματοθήκη μιας γυναίκας;
Μικρά σκουλαρίκια με διαμάντια και ένα όμορφο δαχτυλίδι δε-
μένο με κάποιον πολύτιμο λίθο.

εωρείς ότι η σχέση σου με το κό-
σμημα είναι καρμική;
Η σχέση μου με το κόσμημα 

νεχίζοντας την ιστορία της οικογένει-
ας στο κόσμημα, ανοίγοντας το δικό 
της χρυσοχοείο στο Πλατύ Αγλαντζιάς 
(Politia Jewelry Shop). Εγώ, ως τρίτη γενιά 
πλέον, από το 1997 ανέλαβα την επιχεί-πλέον, από το 1997 ανέλαβα την επιχεί-πλέον, από το 1997 ανέλαβα την επιχεί
ρηση. Παρόλο που οι πρώτες μου σπου-

στρια κοσμημάτων να δημιουργήσει 

σμήματα που σχεδιάζω. Ωστόσο υπάρχουν 
κοσμήματα που αναδεικνύονται πολύ περισ-
σότερο με το white gold. Το κάθε ένα έχει τη δική 

Πιστεύεις στην ημέρα του Αγίου 
Βαλεντίνου;
Φυσικά, πιστεύω σε όλες τις γιορτές που 
δίνουν ευκαιρία να εκφράσουμε αυτά 
που νιώθουμε σε εκείνους που αγαπάμε, 
γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε καθημερινά 
αυτόν τον χρόνο.

Ποιο θεωρείς ότι θα ήταν το ιδα-
νικό δώρο να προσφέρεις στον/
στην αγαπημένο/η σου;
Μα τι άλλο από ένα υπέροχο κόσμημα, 
που μένει στον χρόνο και από γενιά σε 

γενιά, δεμέ-
νο με πολύτι-
μους λίθους γι’ 
αυτούς που αγα-
πάμε.

Είναι μια γιορτή που απευθύνεται 
μόνο σε ερωτευμένα ζευγάρια ή 
μια μέρα αγάπης για όλους;
Είναι μια μέρα αγάπης για όλους. Την 
ημέρα αυτή μπορούν ακόμη και παιδιά 
να κάνουν δώρο στους γονείς και το 
αντίθετο.

γενιά, δεμέ-
νο με πολύτι-
μους λίθους γι’ 
αυτούς που αγα-
πάμε.
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ΠΟΛΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ 
ΤΟΥΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ. ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΞΕΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟN ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΦΑΚΟ, ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΟΤΙ Ο ΒΗΧΑΣ 
ΚΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ

ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ…

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΑΣ - ΠΕΝNΥ ΦΟΙΝΙΡΗ
ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΤΗΝ TV ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ
Τον Αύγουστο που μας πέρασε διέρρευσε πως είναι ζευγάρι, ωστόσο 
οι ίδιοι μέχρι και σήμερα τηρούν σιγήν ιχθύος. Ακόμα και λίγες μέρες 
αργότερα, όταν δεκάδες μάτια τούς είδαν στον μυστικό γάμο του 
Λώρη Λοϊζίδη και της Στυλιάνας Μαραγκού να φιλιούνται παθιασμέ-
να,  εκείνοι συνέχισαν αν μην απαντούν σε κανένα για την προσωπική 
τους ζωή. Αυτός θα είναι ο πρώτος Άγιος Βαλεντίνος που θα περά-
σουν ως ζευγάρι και, όπως αναμένεται, η μέρα θα τους βρει μακριά 
απ’ όλους και απ’ όλα, σε ένα «σκηνικό» αποκλειστικά για δύο. Ζευ-
γάρι λοιπόν στην tv, ζευγάρι και στη ζωή ο Χριστόδουλος Μαρτάς 
και η Πέννυ Φοινίρη.

ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ - ΑΣΙΑ ΣΙΡΟΚΟΒΑ
Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
Ο Κύπριος που έκανε όλη την Κύπρο να παραμιλά με τη συμμετοχή 
του στο Survivor είναι ερωτευμένος, έστω και αν ο ίδιος δεν το πα-
ραδέχεται, μη θέλοντας να δώσει τροφή για την προσωπική του ζωή! 
Ο Μάριος Πρίαμος πρόσφατα βρέθηκε στις Ελβετικές Άλπεις μαζί 
με τη νέα του σύντροφο, ένα πανέμορφο κορίτσι από την Εσθονία, 
την οποία γνώρισε μέσα από την ταξιδιωτική εκπομπή που παρουσιά-
ζει. Ο ίδιος ανάρτησε και την πρώτη τρυφερή εικόνα τους στα social 
media, που πυροδότησε πολλά σχόλια. Το όνομα αυτής Άσια Σιρό-
κοβα και το ζευγάρι φαίνεται να ζουν τον έρωτά τους ταξιδεύοντας 
ασταμάτητα για τα γυρίσματα της εκπομπής. 

EBEΛΙΝΑ ΣΚΙΤΣΚΟ - ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΠΟ ΦΙΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΙΚΗ
Η σχέση τους ξεκίνησε μόλις βγήκε από το GNTM. Αν και γνωρίζο-
νταν από πριν, εκείνο το διάστημα είπαν να δώσουν μια ευκαιρία και 
να εξελίξουν τη φιλική τους σχέση σε ερωτική. Ήταν σίγουροι για 
την επιλογή τους και ο χρόνος τούς δικαίωσε, καθώς τα επαγγελμα-
τικά και των δύο -μιας και εκείνος είναι ποδοσφαιριστής και εκείνη 
μοντέλο με ταξίδια στο εξωτερικό- δεν τους άφηναν αρκετό ελεύθε-
ρο χρόνο, ωστόσο υπάρχει αλληλοκατανόηση και υπομονή. Ο Ευ-
γένιος φροντίζει να την κάνει να χαμογελά στο πλάι του και η Εβελί-
να ζει την ομορφότερη φάση της ζωής της, τόσο στα επαγγελματικά 
όσο και στα προσωπικά της. Η βραδιά του Αγίου Βαλεντίνου θα είναι 
απρόβλεπτη, καθώς εκείνη αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Αθήνα και 
μόνο μερικά 24ωρα πριν θα ξέρει εάν θα μπορέσει να βρεθεί στην 
αγκαλιά του αγαπημένου της. 
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ -  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ 
Ο ΕΡΩΤΑΣ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ…
Γνωρίστηκαν το καλοκαίρι σε μια  κρουαζιέρα στη Βενετία. Εκεί ήταν και το πρώτο τους 
ραντεβού, όπου κατάλαβαν πως είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο. Από εκείνη τη 
μέρα είναι αχώριστοι και δεν διστάζουν να δηλώσουν και δημόσια τον έρωτά τους 
μέσα από συνεντεύξεις αλλά και ερωτικές εξομολογήσεις στα social media. Ανυπομο-
νούν και οι δυο για τον πρώτο τους Άγιο Βαλεντίνο να ανταλλάξουν δώρα και να περά-
σουν μιαν αξέχαστη βραδιά. Η Ελευθερία είναι η πρώτη φορά μετά τον πολυσυζητημέ-
νο χωρισμό της με τον Αντρέα Γεωργίου που δείχνει τόσο ερωτευμένη και λάμπει από 
ευτυχία. 

ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΗΛΙΑΔΟΥ – 
ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ ΣΚΙΤΙΝΗΣ 
ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥΣ
Ο κόσμος το 'χει τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι. Η Χα-
ριτίνη κι ο Ερμογένης δεν παραδέχονται πουθενά πως εί-
ναι σε σχέση, για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους, 
ωστόσο όλοι γνωρίζουν πως είναι ζευγάρι. Δηλώνουν κα-
λοί φίλοι, αλλά το περιβάλλον και οι φίλοι τους επιβεβαι-
ώνουν πως θέλουν να ζήσουν τον έρωτά τους μακριά από 
τα media. Η Χαριτίνη Ηλιάδου και ο Ερμογένης Σκιτίνης 
ζουν τη σχέση τους με τρυφερά ταξίδια για δύο ή με ρομα-
ντικά δείπνα στο σπίτι, χωρίς να κάνουν πολλές δημόσιες 
εμφανίσεις. Ακόμα και αν πάνε κάπου που υπάρχει φωτο-
γράφος, μπαίνουν ξεχωριστά και φεύγουν ξεχωριστά από 
τον χώρο. Πρόσφατα τους είδαμε μαζί με την παρέα τους 
στη Βουδαπέστη, περνώντας όμορφα τα Χριστούγεννα. 
Ρομαντικοί και οι δυο θα φροντίσουν όπως ο Άγιος Βαλε-
ντίνος τούς βρει ακόμα πιο ερωτευμένους, με εκπλήξεις ο 
ένας για τον άλλον. 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -
ΣΙΜΩΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Η ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ
Τον Οκτώβριο του 2018 βγήκαν στη δημοσιότητα οι πρώ-
τες φωτογραφίες τους και η σχέση τους μετρούσε από το 
καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Τον Φεβρουάριο του 2019, 
όμως, έσκασε η είδηση του χωρισμού τους, χωρίς κανέ-
νας να πάρει είδηση. Ο 37χρονος ηθοποιός και η 23χρο-
νη μακιγιέζ ενώ ζούσαν τον απόλυτο έρωτα αποφάσισαν 
να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, μη δίνοντας εξηγήσεις 
σε κανέναν. Ωστόσο η φλόγα του έρωτά τους δεν έσβησε. 
Ο Αντρέας την διεκδίκησε ξανά και πριν από μερικούς μή-
νες έδωσαν δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Μάλιστα το 
επιβεβαίωσαν τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο Αντρέας 
πόσταρε τρυφερές φωτογραφίες από τα γενέθλιά της, όπου 
είχε γράψει «My sunshine». Μάλιστα τις μέρες των Χρι-
στουγέννων εμφανίστηκαν και στο μαγαζί όπου τραγουδά-
ει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και το ζευγάρι δεν δίστασε ν’ 
ανταλλάξει καυτά φιλιά. Ο γοητευτικός Κύπριος ηθοποιός 
ξέρει πάντα τον τρόπο να κάνει εκπλήξεις είτε στις συντρό-
φους του είτε στους φίλους του και είμαστε σίγουροι πως 
την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα φροντίσει να κάνει τη 
Σιμώνη να περάσει παραμυθένια. 
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Το απέραντο γαλάζιο της 
θάλασσας της Λεμεσού, σε 
συνδυασμό με την άνεση και 

την πολυτέλεια, είχαν την ευκαιρία 
να ζήσουν δημοσιογράφοι και 
εκπρόσωποι των έντυπων αλλά και 
ηλεκτρονικών μέσων του νησιού. Η 
πρόσκληση της διεύθυνσης του ξε-
νοδοχείου χαροποίησε ιδιαίτερα 
τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι 
ανταποκρίθηκαν με χαρά στο κά-
λεσμά της. Από την πρώτη στιγμή 
το υπερπολυτελές θέρετρο, που 
δεσπόζει στο κέντρο της Λεμεσού, 
εντυπωσιάζει τον κάθε επισκέπτη.
Η πολυτέλεια ξεκίνησε πριν καν 
επισκεφτούμε το ξενοδοχείο, 
αφού η διεύθυνση διευθέτησε τη 
μετάβασή μας από τη Λευκωσία 
στη Λεμεσό οικογενειακώς με 
πολυτελές αυτοκίνητο. Ο ευγενι-
κότατος οδηγός της λιμουζίνας 
μάς μετέφερε στο ξενοδοχείο 
και η διαδρομή ήταν σύντομη και 
ευχάριστη. Κατά την είσοδό μας 
στο ξενοδοχείο οι υπεύθυνοι του 
λόμπι μάς υποδέχτηκαν εγκάρδια 
και μας οδηγήσαν στο δωμάτιο. 
Εκεί συναντήσαμε την απόλυτη 
χαλάρωση, αφού από το δωμάτιό 

μας μπορούσαμε να δούμε το 
απέραντο γαλάζιο. Η παγωμένη 
σαμπάνια και τα ολόφρεσκα 
homemade μακαρόν και σοκο-
λατάκια μάς έφτιαξαν ακόμη 
περισσότερο την ημέρα, ενώ 
ένα κουτάκι, το οποίο περιείχε 
ένα χειροποίητο άρωμα Avra, 
ένα μείγμα 46 διαφορετικών 
κυπριακών βοτάνων και ελαίων, 
ήταν το τέλειο δώρο. Αφού 
τακτοποιηθήκαμε στο δωμάτιο, 
ήμασταν έτοιμοι να απολαύσουμε 
τις εξαιρετικές γεύσεις του μπουφέ 
στο εστιατόριο Lanes και να συ-
ναντηθούμε με τους υπόλοιπους 
καλεσμένους του ξενοδοχείου.

Μια Μέρα γέΜατη 
έκπληξέις
Μια βόλτα στους υπέροχους 
χώρους του ξενοδοχείου ήταν 
αρκετή να φτιάξει ακόμη περισσό-
τερο την ημέρα μας. Αρχικά επι-
σκεφτήκαμε το «The Gallery», το 
lounge bar του Parklane, το οποίο 
προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία 
από νησιωτικές γεύσεις και ποτά, 
αλλά και γιαπωνέζικες σπεσιαλιτέ. 
Στη συνέχεια γνωρίσαμε το «Τhe 

ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ
ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 

ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARKLANE ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

ADVERTORIAL

PARKLANE, A LuxuRy CoLLECtioN 
REsoRt & sPA

Grill», εκεί όπου μπορεί κανείς 
να απολαύσει διεθνή πιάτα, 
και το «Islands», έναν μοντέρνο 
εξωτερικό χώρο εστίασης, όπου η 
πολυτέλεια συναντά την εξωτερι-
κή ομορφιά του χώρου. Ένα από 
τα πιο ξεχωριστά εστιατόρια, στο 
οποίο οι δημοσιογράφοι περά-
σαν ένα υπέροχο βράδυ, ήταν και 
το Dafne. Ο έμπειρος Εxecutive 
chef Σπύρος Ηλία με τα τέσσερα 
course set menu άφησε τις καλύ-
τερες εντυπώσεις, ενώ ο Head 
Sommelier του ξενοδοχείου, Γιώρ-
γος Λουκάκη, μας προσέφερε 
μια ξεχωριστή ποικιλία κρασιού. 

Ο έρΩτας πέρΝα… 
απΟ τηΝ καλη 
ΔιαΜΟΝη 
Το ξενοδοχείο Parklane, a 
Luxury Collection Resort & 
Spa μπορεί να ικανοποιήσει 
στο μέγιστο τα ερωτευμένα 
ζευγάρια προσφέροντάς 
τους χαλαρωτικές ημέρες 
διαμονής αλλά και ξεκού-
ρασης με ελκυστικά πακέτα. 
Οι ερωτευμένοι μπορούν να 
συνδυάσουν διαμονή, spa, 
αλλά και εξαιρετικό φαγητό, 
αφού, ως γνωστόν, ο έρωτας 
περνά πρώτα από το στομάχι…
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Λίγες μερες πρίν τη 
γίορτη των ερωτευμενων, 
δηΛωνουμε Λάτρείς του 
κοκκίνου… το χρωμά 
του άγίου ΒάΛεντίνου 
άντάγωνίζετάί με το 
άγάπηςίάρίκο ροζ κάί 
δηΛωνουν πάνετοίμά 
νά Βάψουν τά χείΛη 
ςου… ετςί άπΛά, γίά 
νά δίνείς τά πίο 
κάυτά φίΛίά…

LoveLy 
red or 
pink

Pure Color Desire Rouge 
Excess Lipstick, Estée 
Lauder, με εξαιρετικά κρε-
μώδη σύνθεση, μεθυστικό 
χρώμα με πλούσιες χρωστι-
κές και ενυδατικά στοιχεία, 
που προσφέρει εξαιρετικά 
άνετη αίσθηση και έντονο 
αποτέλεσμα στα χείλη, με μία 
μόνο εφαρμογή. μιλάμε για 
τον ορισμό της πολυτέλειας 
και της επιθυμίας για σαγη-
νευτικά χείλη.

LOVE ME Lipsticks, M.A.C., με επαναστατική σύνθε-
ση και 24 νέες αποχρώσεις, είναι η νέα καινοτομία στα 
lipsticks. με ανάλαφρη αίσθηση, χρώμα έντονης από-
δοσης με απαλό satin αποτέλεσμα και ενυδάτωση που 
διαρκεί χάρη στο εκχύλισμα από Lychee και του ελαίου 
Argan που περιέχει.

Lip Glow Oil, 
Dior, με μια γκά-
μα υπέροχων, 
κολακευτικών 
αποχρώσεων, 
σύνθεση εντατι-
κής περιποίησης, 
εμπλουτισμένη 
με έλαιο κερα-
σιού και υφή που 
σμιλεύει το σχή-
μα των χειλιών 
αφήνοντάς τα 
εκθαμβωτικά λα-
μπερά και ακα-
ταμάχητα αισθη-
σιακά.

Rouge Allure Ink, Chanel, ένα 
ματ υγρό χρώμα για τα χείλη, που 
δεν μοιάζει με οποιοδήποτε άλλο. 
Ένα εξαιρετικά άνετο, βελούδι-
νο και απαλό «μελάνι» με έντονο, 
φωτεινό χρώμα. ςε τέλεια συνά-
φεια με τα χείλη, αφήνει το σικάτο 
και κομψό αποτύπωμά του και μας 
προτείνει έναν νέο τρόπο να φορά-
με κραγιόν.

Lip Glow Oil, 
 με μια γκά-

-
κής περιποίησης, 

σιού και υφή που Joli Rouge Velvet 742V joli 
rouge, Clarins, κραγιόν με ματ 
τελείωμα σε μια υπέροχη ενυδα-
τική φόρμουλα που προσφέρει 
την τέλεια ισορροπία μεταξύ ενός 
κραγιόν που δεν ξηραίνει τα χεί-
λη κι ενός βελουδένιου αποτελέ-
σματος. 

Crushed Oil-Infused Gloss, 
Bobbi Brown, με εξαιρετικά απα-
λή σύνθεση, προσφέρει ενυδάτωση 
και λάμψη και δεν κολλάει στα χεί-
λη. Θα το ανακαλύψεις σε 12 απα-
λές μέχρι έντονες αποχρώσεις.
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BEAUTYshopping
Κρέμα χεριών με αμυγδα-
λέλαιο & βούτυρο καρι-
τέ, Korres, θρεπτική, μη λι-
παρή κρέμα χεριών, ιδανική 
για ξηρά / σκασμένα χέρια. 

Ενυδατώνει 
και θρέφει 
σε βάθος 
τα χέρια, 
αποκαθι-
στώντας την 
ελαστικότητα 
και λεία όψη 
της επιδερ-
μίδας. Προ-
σφέρει αντιο-
ξειδωτική και 
αντι-ερεθιστική 
δράση.

Τα χΕρια και Τα χΕιλη σου 
αναζηΤουν Την ΕξΤρα 
ΠΕριΠοιηση Που Τουσ 
αξιζΕι… ΦρονΤισΕ Τα 
μΕ Τα σωσΤα ΠροϊονΤα 
για να Ειναι αΠαλα 
και αισθησιακα…

Love your 
hands & Lips

για ξηρά / σκασμένα χέρια. 

αποκαθι
στώντας την 
ελαστικότητα 
και λεία όψη 
της επιδερ
μίδας. Προ
σφέρει αντιο
ξειδωτική και 
αντι-ερεθιστική 
δράση. Vitamin E 

Nourishing 
Hand 
Treatment, 
Jo Malone 
London, 
πλούσια και 
πολυτελής 
στην υφή, αυτή 
η κρέμα θρέ-
φει την επι-
δερμίδα των 
χεριών σου. 
Παράλληλα, 
παρέχει εντατι-
κή προστασία 
από τις περι-
βαλλοντολογι-
κές συνθήκες.

Eat Me!, Bubble Gum Lip Scrub, Hermann 
Gourmet Cosmetics, παιχνιδιάρικο και γλυκό, αυτό 
το lip scrub έχει τη γεύση της τσιχλόφουσκας, μια νο-
σταλγική γεύση των παιδικών μας χρόνων! Πλούσιο σε 
έλαιο καρύδας, βιολογικό εκχύλισμα τριαντάφυλλου 
και χαλαρωτική καλέντουλα, είναι ό,τι χρειάζεται το ευ-
αίσθητο δέρμα των χειλιών σου. θα το βρεις στο κατά-
στημα της Hermann Gourmet Cosmetics, στη λευκωσία.

Wild Rose Butter Lip Balm, Korres, το νέο lip butter είναι το από-
λυτο βάλσαμο για τα σκασμένα χείλη σου. Έχει βουτυρένια υφή που 
λιώνει στα χείλη και προσφέρει ένα λαμπερό, με χρώμα, τελείωμα. Το 
μείγμα από Shea Butter και Rice Wax προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και 
απαλότητα. ιδανικό για την χειμερινή περίοδο.

Superlips, 
από τη σειρά 
My Supertips, 
Guerlain, ο 
«ήρωας» των χει-
λιών σου. απίστευ-
τα πλούσιο και 
ενυδατικό, με εκχύ-
λισμα από γκρέιπ-
φρουτ, για μαλα-
κά, λεία, γεμάτα 
χείλη σε ένα βήμα. 
Άπλωσέ το στα 
χείλη σου και χα-
μογέλα ελεύθερα, 
οποιαδήποτε στιγ-
μή της ημέρας.

Hand and nail treatment 
cream, Clarins, το «αόρατο γά-
ντι» ομορφιάς για τα χέρια σου! 
Περιποιείται τόσο τη ραχιαία επιφά-
νεια των χεριών, τις παλάμες και τα 
νύχια. για άντρες και γυναίκες που 

θέλουν να 
προστατεύ-
σουν και να 
διατηρήσουν 
τα χέρια τους 
απαλά σαν το 
μετάξι.

Crushed Oil-Infused Gloss, 
Bobbi Brown, με εξαιρετικά απα-
λή σύνθεση, προσφέρει ενυδάτωση 
και λάμψη και δεν κολλάει στα χεί-
λη. θα το ανακαλύψεις σε 12 απα-
λές μέχρι έντονες αποχρώσεις.
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style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

instagram:mariannahadjimina

insta-tip
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RED ALLERT
Το κοκκινο ειναι η ιδανικη επιλογη για μια chic 
εμφανιση σΤο ρανΤεβού με Τον αγαπημενο σασ!

Ένα κόσμημα σε
σχήμα καρδιασ θα σας 
βάλει στο πνεύμα των ημερών! 
(σκουλαρίκια PARFOIS)

EM
PO

RI
O
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RM

A
N

I

εμφαεμφαεμφ νιση σΤο ρανΤεβού με ον αγαπημενο σασ!

Πουκάμισο, 
ΤΕRRANOVA.

Clutch bag, 
ALDO.

Ρολόι, 
FOLLI 

FOLLIE.

Παλτό, 
PIAZZA ITALIA.

Ζώνη, 
MANGO.

Τοπ €12.99, 
STRADIVARIUS.

Παντελόνι 
€29.95, ZARA.

Γόβα, 
ALDO.

Φόρεμα,
LIU JO.
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style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Ενα ΣΕΤ sexy ΕΣΩΡΟυχα θα ανΕβαΣΕΙ 
Την αυΤΟπΕπΟΙθηΣη ΣΟυ ΣΤα υψη!

shoppingshopping

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

50

Την αυΤΟπΕπΟΙθηΣη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Βaby doll, 
TOMMY 

HILFIGER.

Bralette €12.99, 
STRADIVARIUS.

Baby doll 
€19.99, 
ΤΕΖΕΝΙS.

Baby doll €34.99, 
WOMENS 

SECRET.

Σουτιέν και σλιπ, 
TOMMY 

HILFIGER.

Σουτιέν 
€14.99 και 
σλιπ €6.99, 
ΤΕΖΕΝΙS.

Σουτιέν €16.99 
και σλιπ €6.99, 
ΤΕΖΕΝΙS. Σουτιέν και σλιπ, 

INTIMISSIMI.

Σουτιέν και σλιπ, 
TERRANOVA.

Τοπ €32.99, 
WOMENS SECRET.

Κορμάκι 
€19.99, 

TEZENIS.

Ρόμπα, 
TERRANOVA.

FACEBOOK: EXCLUSIVE LINE by Maria Joseph
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PARTY TIME
Γιόρτασε με τόν αΓαπημενό σόυ 'η με τισ φιλεσ σόυ 
στό πιό εντυπωσιακό party τησ σεζόν, συνδυαζόντασ 
funky κόμματια όπωσ τό puffed jacket με 
glamorous metallic και embellished επιλόΓεσ!

Φόρεμα, Η&Μ 
STUDIO.

Clutch bag, PARFOIS.PARFOIS.PARFOIS.

Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.

Γόβα, 
ALDO.

Φόρεμα, LIU JO.

Παντελόνι,
H&M STUDIO.

Ζώνη, 
MANGO.

Μποτάκι, 
ALDO.

Puffed coat 
€79.95, 
ZARA.

Ear cuff, 
MANGO.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΥΣ
Ένα ξεχωριστό live και φέτος θα φιλοξενήσει 
η Μουσική Σκηνή RED την Παρασκευή 14 
Φεβρουαρίου, του Αγίου Βαλεντίνου, στο 

νέο Red στην Έγκωμη. Το καθιερωμένο 
πλέον live θα είναι αφιερωμένο στον 

έρωτα, θα έχει και φέτος χρώμα RED και 
θα γίνει παρέα με τον Γιάννη Κότσιρα. 
Με ένα πρόγραμμα που στόχο έχει τη 
γνήσια διασκέδαση, μας υπόσχεται 

μοναδικές εμπειρίες, όπως άλλωστε πάντα 
στις παραστάσεις του. Πληροφορίες: 
99059257. Προπώληση εισιτηρίων: 

www.tickethour.com.cy & ΑCS Courier
σε όλες τις πόλεις (77777040).

ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΟ ΓΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ
ΜΕ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ένα φαντασμαγορικό Gala Χορού με αριστουργήματα 
του Κλασικού Μπαλέτου από όλον τον κόσμο παρουσιά-
ζει για πρώτη φορά στην Κύπρο η Atria Music την Παρα-

σκευή, 21 Φεβρουαρίου, στις 20.00, στο Δημοτικό Θέατρο 
Λευκωσίας και το Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου, στις 19.00, στο 
Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. Μεγάλα αστέρια του 
χορού από τα διάσημα θέατρα της Ρωσίας, Μπολσόι, Μαρι-
ίνσκι και Μιχαϊλόφσκι, έρχονται να μαγέψουν το κοινό με την 
απαράμιλλη ευελιξία τους και την άψογη τεχνική τους, ερμηνεύ-
οντας μέσα από μια σύγχρονη χορευτική προσέγγιση αποσπά-

σματα κορυφαίων αριστουργημάτων του Κλασικού Μπαλέτου. 
Ανάμεσα στους σπουδαίους καλλιτέχνες και οι βραβευμένοι 
Alexander Volchkov, Nina Kaptsova, Ruslav Skvortsov, Anastasia 
Goryacheva, Igor Kolb Oxana Bondareva και Denis Savin. 
Πρόκειται για μια υπέροχη συνάντηση χορευτικής δεξιοτεχνίας, 
αρμονίας και ανυπέρβλητης μουσικής με κορυφαία έργα του 
κλασικού ρεπερτορίου, όπως «Ο Σπάρτακος», «Η λίμνη των κύ-
κνων», «Η ωραία κοιμωμένη», «Κάρμεν» και «Νουρέγιεφ»! Εισι-
τήρια: www.soldoutticketbox.com, www.atriamusic.com. Χορη-
γοί Επικοινωνίας: Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ και Συγκρότημα ΔΙΑΣ.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
CΥPRUS TOURISM AWARDS 2020
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΧΡΙ 21/02/2020
Για 2η χρονιά και με νέες κατηγορίες βράβευσης, τα 
Cyprus Tourism Awards 2020 θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο. Οι υποψηφιό-
τητες θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή. Πρόεδρος και φέτος 
είναι ο Δρ Χρίστος Πατσαλίδης, ο οποίος έχει διατελέσει Υπ. Εσωτερικών, Υπ. Υγεί-
ας και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πάφος2017. Τα βραβεία διοργανώνονται από 
τη Dias Boussias Communications, στην οποία συμπράττουν δύο κορυφαίοι στον 
χώρο τους Όμιλοι, ο Εκδοτικός Οίκος Δίας και η Τηλεόραση Σίγμα και η Boussias 
Communications. Τελούν υπό την αιγίδα του Υφ. Τουρισμού, του Παγκύπριου Συνδέ-
σμου Ξενοδόχων, του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου και του Συν-
δέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου. Πληροφορίες: www.tourismawardscy.
com. Χρυσός Χορηγός: Top Kinisis. Χορηγός Επικοινωνίας: Economy Today.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕλΕΚΑΝΟΥliving

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ»

Στα πλαίσια των πολιτιστικών και άλλων εκ-
δηλώσεων, με την ευκαιρία των δέκα χρόνων 
εγκαινίων του ναού του Αποστόλου και Ευαγγε-
λιστού Μάρκου Αρχαγγέλου Στροβόλου, η εκ-
κλησιαστική επιτροπή του ναού διοργανώνει την 
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20.00, 
στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, μεγάλη συ-
ναυλία «Με Τραγούδια της Καρδιάς». Πρόκει-
ται για ένα μουσικό συναπάντημα του κορυφαί-
ου Ελλαδίτη ερμηνευτή Κώστα Μακεδόνα και 
των Κύπριων καλλιτεχνών Φίλιππου Κτενά και 
Αννίτας Κωνσταντίνου. Τους δύο καλλιτέχνες 
θα πλαισιώνουν ο νεαρός Κύπριος τραγουδι-
στής Μιχάλης Λυσιώτης, το φωνητικό σύνο-
λο «Sinfonia Magistrale» και επταμελής λαϊκή 
ορχήστρα. Ενορχήστρωση: Φώτης Μουσουλί-
δης, Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ρούλα Τυρίμου. 

«The Absence of A 
Virgin LAnd – A fAke 
LAndscApe» 
ΜΕΧΡΙ 19/02/2020
Η Γκαλερί Αποκάλυψη θα παρουσιάσει την έκθεση 
ζωγραφικής της Μερόπης Παύλου με τίτλο «The 
Absence of a Virgin Land – A Fake Landscape», που θα 
πραγματοποιηθεί στην γκαλερί. «Η κλιματική αλλαγή και 
η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι πλέον γεγονός. Η 
απειλή που δέχονται καθημερινά η άγρια ζωή και φύση, η 
θαλάσσια ζωή, τα τροπικά δάση, το έδαφος και τα υπόγεια 
νερά, όπως και η ατμόσφαιρα, είναι μεγάλη, πιεστική 
και συνεχής. Πώς επηρεάζει αυτή η νέα πραγματικότητα 
την καθημερινότητα των ανθρώπων; Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 22300150 / 000.

«ΘΑ ΣΕ ΔΩ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ»
Ο 2ο Μαραθώνιος Λευκωσίας, που συνδιοργα-
νώνεται από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό 
RuNicosia και τον Γ.Σ.Π. την Κυριακή, 16 Φεβρου-
αρίου 2020, φέτος θα φιλοξενήσει το Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου, το οποίο αποτελεί 
μέρος του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Στίβου. Δη-
λαδή όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι θα τρέξουν στον 
Ημιμαραθώνιο. Ο Μαραθώνιος Λευκωσίας τελεί 
υπό την αιγίδα του Υπουργού Εξωτερικών, Δρος Νί-
κου Χριστοδουλίδη και της Κυπριακής Ομοσπονδί-
ας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (Κ.Ο.Ε.Α.Σ.) 
και από τη φετινή χρονιά θα περιλαμβάνεται στο 
επίσημο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Καλεντάρι Στίβου. 
Πληροφορίες για τον αγώνα και για τις εγγραφές 
στη διεύθυνση www.nicosiamarathonrun.com και 
www.nicosiahalfmarathon.com και στο τηλέφωνο 
70088100. Χορηγοί επικοινωνίας: Τηλεόραση ΣΙΓ-
ΜΑ και το Συγκρότημα ΔΙΑΣ.

2ΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ λΕΥΚΩΣΙΑΣ
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ΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 
ΞΑΝΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Η υπέροχη Ελληνίδα Performer Τίνα Αλεξο-
πούλου επιστρέφει την Παρασκευή 14 και 
το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στο Λόλα Bar. 
Μαζί της οι θαυμαστές της θα απολαύσουν 
ένα πρόγραμμα-φωτιά που δεν θα αφήσει 
κανέναν στη θέση του, γιατί, ως γνωστό, 
εκτός από τη βελούδινη φωνή της, διαθέτει 
το χάρισμα να γίνεται ένα με το κοινό και 
να ξεσηκώνει τους πάντες. Θα ερμηνεύσει 
ελληνικές και ξένες επιτυχίες αγαπημένων 
τραγουδιών της δεκαετίας του ’70, ’80, ’90. 
Μαζί της επίσης και ο καταπληκτικός Βασί-
λης Γεωργακόπουλος, γνωστός από την εκ-
πομπή «Ελλάδα έχεις ταλέντο», όπου απέ-
σπασε το Golden Buzzer. Είσοδος: €10.
Προπώληση εισιτηρίων 22422412. Περιορι-
σμένος αριθμός κρατήσεων.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
 ΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΠΙΤΖΙΑΜΟΗΡΩΕΣ. ΝΟ3
Συνεχίζεται με επιτυχία η παράσταση ΠΙ-
ΤΖΙΑΜΟΗΡΩΕΣ. Νο.3 (Περιπέτεια στην 
Πόλη) της παιδικής σκηνής του Δώρου Κυ-
ριακίδη. Παραστάσεις θα πραγματοποιη-
θούν σε όλες τις πόλεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 
99055537. Χορηγοί επικοινωνίας: Ράδιο 
Πρώτο, Check in Cyprus. Μέγας χορηγός: 
Smart discount shops

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
«ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΗΣ ΛΥΚΑΙΝΑΣ»

Οι εκδόσεις Επιφανίου και η συγγραφέας 
Γιαννούλα Άδωνι θα παρουσιάσουν το νέο 
βιβλίο της συγγραφέας με τον τίτλο «Το 
κλάμα της Λύκαινας» την Τετάρτη, 19 Φε-
βρουαρίου, στις 19.30, στο South Coast 
Speciaty Coffee στη Λάρνακα. Θα ακολου-
θήσει δεξίωση.

Best of the Rest HERBERT HORATIO KITCHENER
ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ
ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου σε συνεργασία 
με τον Σύνδεσμο Κυπρίων Αρχαιολόγων διοργανώνουν 
διάλεξη της Μαρίας Ιακώβου, Καθηγήτριας Προϊστορι-
κής και Πρωτοϊστορικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορί-
ας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο 
«An unintentional colonial gift: Herbert Horatio Kitchener 
and the antiquity of the toponymic history of Cyprus». Η 
εκδήλωση στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί την Πέ-
μπτη, 13 Φεβρουαρίου, στις 19.00, στο Πολιτιστικό 
Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου και κατά τη διάρκειά της 
θα παρουσιαστούν χάρτες 
από τις Συλλογές του Πο-
λιτιστικού Ιδρύματος της 
Τράπεζας Κύπρου. Είσο-
δος δωρεάν. Για περισσό-
τερες πληροφορίες στο 
22 128175.

Η ΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, Παρασκευή 14 
Φεβρουαρίου, στις 20:30, στο Δημοτικό Θέα-
τρο Στροβόλου, η Epic θα παρουσιάσει τον Κω-
στή Μαραβέγια στην πιο ερωτική συναυλία της 
χρονιάς. Την ημέρα της αγάπης η Epic χαρίζει χα-
μόγελα, αφού μέρος των καθαρών εσόδων της 
συναυλίας θα διατεθούν στο σύνδεσμο «Μωρά-
Θαύματα», που στηρίζει τη Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών και Πρόωρων του Νοσο-
κομείου Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ στη Λευκωσία.

 ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ 
ΘΑΝΑΤΟΥ
JORN LIER HORST
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Η σειρά βιβλίων που 
ενέπνευσε την τηλεοπτι-
κή σειρά Wisting, που 
προβάλλεται στο Viaplay. Η αστυ-
νομική αναφορά έκανε λόγο για 
ένα αριστερό αθλητικό παπούτσι 
στην παραλία…Φορεμένο… Σε ένα 
ακρωτηριασμένο πόδι που ξέβρα-
σε η θάλασσα…

O MAΘΗ-
ΤΕΥΟΜΕΝΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΕΛΙΦ ΣΑΦΑΚ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ιστανμπούλ, δέκατος 
έκτος αιώνας – πόλη θαυ-
μάτων και κινδύνων.
Όταν ένα νεαρό αγόρι, ο Τζαχάν, 
έρχεται με ένα δώρο για τον Σουλ-
τάνο -έναν λευκό ελέφαντα που 
ακούει στο όνομα Τσότα- τους οδη-
γούν και τους δύο στο θηριοτρο-
φείο του παλατιού. Εκεί μαθαίνουν 
να φυλάγονται από τις δολοπλοκί-
ες των δαμαστών, των τσιγγάνων, 
των απατεώνων αυλικών και της πο-
νηρής πριγκίπισσας Μιχριμάχ.

Books Etc

  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΟΡΜΠΑΛΑ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟυΣ ΤΡΕΙΣ ΜΑΝΟυΣ
 ΤΗΣ ΜΟυΣΙΚΗΣ
Ένα μοναδικό αφιέρωμα στους τρεις 
Μάνους της μουσικής διοργανώνει το 
DownTown στη Λευκωσία την Τετάρτη, 12 
Φεβρουαρίου. Πρόκειται για ένα αφιέρω-
μα στους Μάνο Λοΐζο, Μάνο Ελευθερίου 
και Μάνο Ξύδους, το οποίο θα αναλάβουν 
οι Κούλης Θεοδώρου, Μαρία Θεοδότου, 
Νικόλας Φιλήτας, Δημήτρης Μεσημέρης, 
Φρειδερίκη Τομπάζου και ο Σάββας Λα-
γού. Είσοδος €10. Για πληροφορίες και 
κρατήσεις: 99810011.

ΣΤΟν ΑΣΤΕΡΙΣμΟ ΤΟΥ μΙΚη ΘΕΟΔωΡΑΚη
Ιστορίες ζωής, μνήμες, εικόνες και μελωδίες 
σε τέσσερις μοναδικές παραστάσεις, αφιερω-
μένες στον μίκη Θεοδωράκη, θα πραγματο-
ποιηθούν αύριο Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στο 
μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, την Τρίτη 11 Φε-
βρουαρίου στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο 
Λεμεσού, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στο 
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και την Πέμπτη 
13 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λάρ-
νακας. Στον Αστερισμό του μίκη Θεοδωράκη 

ταξιδεύουν τους θαυ-
μαστές τους η μαργα-
ρίτα Ζορμπαλά και ο 
Παντελής Θαλασσινός, 
που ενώνουν τις φωνές 
τους και συνεργάζονται 
για πρώτη φορά καλλι-
τεχνικά, με αφορμή τη συμπλήρωση 95 χρό-
νων από τη γέννηση του μεγαλύτερου συνθέτη 
του ελληνισμού. Εισιτήρια: Ταμεία θεάτρων και 
Ticket Hour: www.tickethour.com.cy.
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

ΠΑνΟΣ ΚιΑμΟΣ

χωριζει μεΤΑ ΑΠΟ
12 χρΟνιΑ γΑμΟυ

Τίτλοι τέλους πέφτουν στον γάμο του 
Πάνου Κιάμου και της ζαχαρούλας 
μουρκογιάννη, μετά από 12 χρόνια, στη 
διάρκεια των οποίων απέκτησαν και τρία 
παιδιά. Ο χωρισμός τους έγινε σε φιλικό 
επίπεδο, μη θέλοντας να δώσουν τροφή 
για περαιτέρω σχόλια, αλλά πολύ περισ-
σότερο για να βιώσουν ένα πολύ χαμη-
λών τόνων διαζύγιο τα παιδιά τους, τα 
οποία θα τους ενώνουν για πάντα. 

YFSF

Όλα έτΌιμα για την πρέμιέρα 
στισ 16 ΦέβρΌυαριΌυ 
Το σόου επιστρέφει στις τηλεοπτικές μας οθό-
νες την Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου, με ανατρο-
πές στην κριτική επιτροπή για 6η σεζόν στον 
ΑΝΤ1. Η παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώ-
ρου υπόσχεται πως φέτος το σόου θα είναι 
ακόμη πιο εντυπωσιακό με τους κριτές Γιώργο 
Μαζωνάκη, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Δημή-
τρη Σταρόβα και Αλέξη Γεωργούλη. Οι δέκα 
συμμετέχοντες καλλιτέχνες, που θα τα δώσουν 
όλα για τη νίκη, είναι, με αλφαβητική σειρά, οι: 
Μαρία Ανδρούτσου, Ευρυδίκη, Κατερίνα Κου-
κουράκη, Λάμπης Λιβιεράτος, Δανάη Λουκά-
κη, Στέφανος Μουαγκέ, Ηλίας Μπόγδανος, 
Τάνια Μπρεάζου, Νικόλας Ραπτάκης και Γιώρ-
γος Χρανιώτης.

τΌ baby shower
λιγέσ μέρέσ πριν γινέι μαμα

ΑΦρΟΔιΤη γεωργιΟυ

h αφροδίτη γεωργίου, παρουσιάστρια της εκπομπής του σιγμα, 
«για το καλό σου», πραγματοποίησε το baby shower για τον 
ερχομό της κορούλας της τις επόμενες μέρες. Δίπλα της ήταν 

και ο σύζυγός της, στέφανος στυλιανού. τα πάντα ήταν διακοσμημένα 
σε ρoζ τόνους και από την ξεχωριστή αυτή στιγμή δεν μπορούσαν να 
λείπουν και τα δυο μικρά σκυλάκια του ζευγαριού! 

ΘλιΨη

έΦυγέ απΌ τη ζωη Ό Δημητρησ 
τσΌυτσησ
Ο ηθοποιός Δημήτρης Τσούτσης έγινε γνωστός 
στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του στη σει-
ρά «Λαβ Σόρρυ» αλλά και από τη συμμετοχή 
του στη δημοφιλή σειρά του MEGA «Δύο 
ξένοι», με τον απολαυστικό ρόλο του «Νικηφό-
ρου Κασιμάτη», του καναλάρχη και φλερτ της 
Ντένης Μαρκορά. Ο ηθοποιός έφυγε από τη 
ζωή σε ηλικία 88 ετών. «Εκφράζουμε βαθιά θλί-
ψη κι αποχαιρετούμε τον σπουδαίο ηθοποιό και 
φίλο Δημήτρη Τσούτση. Ένας θεατράνθρωπος 
με αστείρευτο ταλέντο, που αφιερώθηκε στην 
τέχνη του, ενώ συμμετείχε σε δεκάδες παρα-
στάσεις του Εθνικού Θεάτρου καθ’ όλη τη 
διάρκεια της πορείας του γνωρίζοντας ευρεία 
αποδοχή, αγάπη κι εκτίμηση από κοινό και 
συναδέλφους», είναι μέρος από την ανακοίνω-
ση-αντίο του Εθνικού Θεάτρου. 
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Ποζάρει με 
ολοσωμο 
μολισ στον 
6ο μήνά 
εγκυμοσυνήσ κάι 
εινάι κορμάρά
ή κωνσταντίνα ευριπίδου 
διανύει μία πολύ όμορφη 
περίοδο στη ζωή της, 
καθώς σε μερικούς μήνες 
θα έχει στην αγκαλιά της 
τον δεύτερο καρπό του 
έρωτά της με τον σύζυγό 
της, νεκτάριο άλεξάν-
δρου. ή παρουσιάστρια 
και ραδιοφωνική παραγω-
γός του Super Fm ανήρτη-
σε στον προσωπικό της 
λογαριασμό στο 
instagram φωτογραφίες, 
όπου τη βλέπουμε να 
ποζάρει χαμογελαστή και 
λαμπερή χαϊδεύοντας τη 
φουσκωμένη της κοιλιά 
και ανακοινώνοντάς μας 
πως μπήκε στον έκτο 
μήνα της κύησης.

 

σάΒιά ορΦάνιΔου

Η γλυκιά άποκάλυψΗ
οτι θά γινει single μάμά
Η βουλευτής του ΔΗΣΥ αποκάλυψε την 
ονειρεμένη στιγμή που βιώνει, καθώς τον 
ερχόμενο Αύγουστο θα υποδεχθεί στον 
κόσμο το μωράκι της που απέκτησε με δότη 
σπέρματος. Η Σάβια, αφού δεν ευτύχησε 
στα 40 της χρόνια να βρει τον ιδανικό 
σύντροφο, αποφάσισε να κάνει παιδί με 
εξωσωματική. Η δεύτερη που έκανε πέτυχε 
και τον Αύγουστο ετοιμάζεται για το θαύμα 
της ζωής. 

MASTER CHEF 

ενθουσιάσμενοι οι κριτεσ 
με τον γιάννή άΠο τήν 

κυΠρο κάι τισ σεΦτάλιεσ του

ο γιάννης από την κύπρο έκανε την εμφά-
νισή του στις οντισιόν του Master Chef, επι-
λέγοντας να μαγειρέψει στους κριτές 
σεφταλιές με ταχίνι και πίτα με χαλλούμι 
και θυμάρι. οι τρεις κριτές με το που δοκί-
μασαν τις δημιουργίες του κύπριου σεφ 
ενθουσιάστηκαν και πριν καν επιστρέψουν 
στη θέση τους του έδωσαν την πολυπόθη-
τη ποδιά. 

τζωρτζιά Πάνάγή

με άρνΗτικά σχολιά
Η πρεμιερά τΗσ κάι στΗ 
συνεχειά άγριοσ κάβγάσ
στο My style Rocks 
Την πρώτη της πολυαναμενόμενη εμφάνιση 
έκανε τη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου, στο ριάλιτι 
μόδας «My Style Rocks», η Τζώρτζια Παναγή. 
Οι κριτές δεν είδαν θετικά την πρώτη εμφάνι-
ση της Τζώρτζιας, με την Έλενα Χριστοπούλου 
να λέει πως έχει πολλά να αλλάξει στην εμφά-
νισή της, φτιάχνοντας το στυλ της. Ο Στέλιος 
Κουδουνάρης την στόλισε με έναν άσο, αφού 
της είπε πως όλο το λουκ της ήταν λάθος. Την 
επόμενη μέρα έγινε ο απόλυτος χαμός, αφού 
η Τζώρτζια αποκάλεσε βλαχάρα τη Δήμητρα 
Αλεξανδράκη και έγινε τρικούβερτος καβγάς.

κωνστάντινά ευριΠιΔου

οριστικά εκτοσ του Big BRoTHER
Ποιοσ τον εκοψε
σε θρίλερ εξελίσσεται η τελική σύνθεση του πολυσυζητημένου και 
πολυαναμενόμενου Big Brother. άκόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί επίση-
μα πως ο Χάρης Βαρθακούρης θα παρουσιάσει το σόου, αλλά 
αυτό που διέρρευσε είναι πως οριστικά στη φωνή του Big Brother 
δεν θα είναι ο άνδρέας μικρούτσικος. ο λόγος είναι επειδή η 
ξένη εταιρεία παραγωγής του ριάλιτι δεν εγκρίνει η φωνή του 
μεγάλου άδερφού να είναι γνώριμη στο κοινό.

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

ΟΜΙΛΟΣ ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ
TΟ ΝΕΟ NISSAN JUKE 
ΕΚΛΕΨΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Με τον δυναμικό του σπορ χαρακτήρα και 
τις ιδιαίτερες σχεδιαστικές του λεπτομέρει-
ες, το νέο Nissan Juke Coupe Crossover 
κέρδισε τον θαυμασμό από την πρώτη κιό-
λας επίσημη παρουσίασή του, αποκλειστι-
κά για τον κόσμο των Media. Το ανατρεπτι-
κό Coupe Crossover παρουσιάστηκε από 
τον Όμιλο Πηλακούτα στο Char. Pilakoutas 
Showcase, στη Λεωφόρο Λεμεσού.  Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη 

Ο Γιώργος Ρούσος

Ο Benouarieche Cegric και ο Κόδρος Πηλακούτας

 Η Έλενα Ζάρκα-Κληρίδη, ο Ανδρέας Χήρας και η Κλέλια 
Πηλακούτα – Χριστοφόρου 

Ο Μιχάλης Χριστοφόρου, η Χριστιάνα Χατζηχριστοφή 
και ο Κόδρος Πηλακούτας

Ο Αντρέας Χατζηβασιλείου και ο Γιώργος Τρίγγος Η Αγάθη Βενιζέλου και η Αντιγόνη Ανδριανού Ο Μάριος Νικηφόρου, ο Άγγελος Ιακωβίδης και
ο Σωτήρης Μιχαλόπουλος
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ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

RESULTMED
ΠΑΡΤΙ ΜΕ ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
Η ResultMed, εταιρεία αντιπροσώπευσης 
επαγγελματικών δερμοκαλλυντικών και 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, υποδέχθηκε 
συνεργάτες, φίλους και εκπροσώπους των 
Μ.Μ.Ε. στο ευχάριστο περιβάλλον του Patio 
Cocktail Bar στο κέντρο της πρωτεύουσας. 

Η Μιράντα 
Χαραλάμπους και
η Άντρεα Παναγιώτου Ο Παύλος και η Jane Πουρή

Η Νάσσω Βασιλείου, η Μαρία Τσίγκη και 
η Μαρί Βασιλείου

Η Σαλώμη και ο Πάμπος 
Ιωάννου

Η Αναστασία Τσολιά, η Σαλώμη Ιωάννου, η Μαρία 
Κυριάκου, η Άντρεα Παναγιώτου και η Έλενα 
Λαδοπούλου

H Ξένια Χρίστου, η Αναστασία Τσολιά και 
η Μαρία Τσίγκη

Η Camelia Enache, η Έλενα Λαδοπούλου,
η Μικαέλλα Μέσσιου και ο Χρήστος ΛαδόπουλοςΟ Χρήστος και η Έλενα Λαδοπούλου
Η Camelia Enache, η Έλενα Λαδοπούλου,Η Camelia Enache, η Έλενα Λαδοπούλου,
η Μικαέλλα Μέσσιου και ο Χρήστος Λαδόπουλοςη Μικαέλλα Μέσσιου και ο Χρήστος Λαδόπουλος

Η Μαρία 
Κωνσταντίνου

ΟΜΙΛΟΣ ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ
TΟ ΝΕΟ NISSAN JUKE 
ΕΚΛΕΨΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Με τον δυναμικό του σπορ χαρακτήρα και 
τις ιδιαίτερες σχεδιαστικές του λεπτομέρει-
ες, το νέο Nissan Juke Coupe Crossover 
κέρδισε τον θαυμασμό από την πρώτη κιό-
λας επίσημη παρουσίασή του, αποκλειστι-
κά για τον κόσμο των Media. Το ανατρεπτι-
κό Coupe Crossover παρουσιάστηκε από 
τον Όμιλο Πηλακούτα στο Char. Pilakoutas 
Showcase, στη Λεωφόρο Λεμεσού.  Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη 

Ο Γιώργος Ρούσος

Ο Benouarieche Cegric και ο Κόδρος Πηλακούτας

 Η Έλενα Ζάρκα-Κληρίδη, ο Ανδρέας Χήρας και η Κλέλια 
Πηλακούτα – Χριστοφόρου 

Ο Μιχάλης Χριστοφόρου, η Χριστιάνα Χατζηχριστοφή 
και ο Κόδρος Πηλακούτας

Ο Αντρέας Χατζηβασιλείου και ο Γιώργος Τρίγγος Η Αγάθη Βενιζέλου και η Αντιγόνη Ανδριανού Ο Μάριος Νικηφόρου, ο Άγγελος Ιακωβίδης και
ο Σωτήρης Μιχαλόπουλος Η Όλγα και η Άννα Χριστοδούλου
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DIARY

SELEKT BEAUTY
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
NICOSIA MALL
Τα επίσημα εγκαίνιά του πραγματοποί-
ησε το νέο κατάστημα Selekt Beauty 
στο Nicosia Mall, το οποίο μέσα από 
έναν ανατρεπτικό, φιλόξενο και προ-
σιτό χώρο κατάφερε να αγκαλιαστεί 
από όλους με ιδιαίτερη χαρά από την 
πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας του.

Η Μαριαλένα Χριστοφή και
η Μαρία Χρίστου Η Μαρία και η Γιώτα Γεωργίου

Η Νάταλι 
Δημοφάνους

Η Χριστίνα ΑργυρούΟ Μάικ Ορφανίδης και η χχχχ

Η Ιωάννα Γιάλλουρου και η Ειρήνη 
Χριστοδούλου

Η Μαρία Λάμπρου Η Παναγιώτα Προκόπη Η Άντρια Ελευθερίου Η Κλαίρη Σκουφίδου και η Χριστιάνα 
Θεμιστοκλέους

Η Μαρία και η Γιώτα Γεωργίου

Ο Μάικ Ορφανίδης και η χχχχΟ Μάικ Ορφανίδης και η χχχχ

Η Κλέλια Γιασεμίδου

Η Αντρέ Χατζημιτσή και
η Σιμόνη Αβραάμ
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SELEKT BEAUTY
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
NICOSIA MALL
Τα επίσημα εγκαίνιά του πραγματοποί-
ησε το νέο κατάστημα Selekt Beauty 
στο Nicosia Mall, το οποίο μέσα από 
έναν ανατρεπτικό, φιλόξενο και προ-
σιτό χώρο κατάφερε να αγκαλιαστεί 
από όλους με ιδιαίτερη χαρά από την 
πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας του.

Η Μαριαλένα Χριστοφή και
η Μαρία Χρίστου Η Μαρία και η Γιώτα Γεωργίου

Η Νάταλι 
Δημοφάνους

Η Χριστίνα ΑργυρούΟ Μάικ Ορφανίδης και η χχχχ

Η Ιωάννα Γιάλλουρου και η Ειρήνη 
Χριστοδούλου

Η Μαρία Λάμπρου Η Παναγιώτα Προκόπη Η Άντρια Ελευθερίου Η Κλαίρη Σκουφίδου και η Χριστιάνα 
Θεμιστοκλέους

Η Κλέλια Γιασεμίδου

Η Αντρέ Χατζημιτσή και
η Σιμόνη Αβραάμ

ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε 
στο Μέγαρο Παλαιάς Αρχιεπισκοπής 
στη Λευκωσία τιμητική εκδήλωση του 
πρωτεργάτη και ιδρυτή της εταιρείας 
«Nikos Ioannou Jewels». H εκδήλωση 
τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου. 

Η Τερέζα Ηλιάδου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και η Αγγέλω 
Δημητρίου 

Η Κούλα Χριστοφή, ο Νίκος Ιωάννου και ο Μιχαλάκης 
Χριστοφή

Ο Γιάννος και η Μαρία 
Ιωάννου 

Ο Γεώργιος Χατζήπαππας

Η Μαρία Ιωάννου και
η Καίτη Κληρίδου 

Ο Πέτρος, η Γιαννούλα και ο Γιώτης Ιωάννου 

Ο Χάρης Γεωργιάδης

Ο Γιάννης Ηλιάδης, ο Νίκος και ο Γιάννος Ιωάννου και ο Λευτέρης Αντωνίου
Η Ραμόνα Φίλιπ Η Έλενα Φτελέχα Ο Νίκος Ιωάννου 

Η Τερέζα Ηλιάδου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και η Αγγέλω Η Τερέζα Ηλιάδου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και η Αγγέλω 

Η Λουίζα Φιλίππου
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ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΖΩΗ
ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 
BINGO
Η Επιτροπή Φίλων Γκολ στη Ζωή 
διοργάνωσε στο Residence by 
Occhio στη Λευκωσία ένα διαφο-
ρετικό Βingo και όλα τα έσοδα της 
εκδήλωσης θα διατεθούν για την 
ενίσχυση του έργου του εθελοντικού 
- φιλανθρωπικού οργανισμού των 
ποδοσφαιριστών, Γκολ στη Ζωή.

Η Άντρη Προδρόμου, ο Μάριος Πελεκάνος και η Αννίτα 
Παπουή 

Η Ρένα Δημοσθένους

Η Ξάνθη Πετρίδη Η Μία Ηλιάδη Η Πίτσα Ξιουρή
Ο Κωνσταντίνος Παναγή και η Άντρεα 
Νικολάου

Η Μυρτώ Κουρσουμπά Η Γιούλα Αραούζου
Η Γεωργία 
Παπαδοπούλου

Ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης και
η Στέλλα Χαραλαμπίδου

Η Λεία Τορναρίτη και η Έλσα Σκαρπάρη 
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ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΖΩΗ
ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ 
BINGO
Η Επιτροπή Φίλων Γκολ στη Ζωή 
διοργάνωσε στο Residence by 
Occhio στη Λευκωσία ένα διαφο-
ρετικό Βingo και όλα τα έσοδα της 
εκδήλωσης θα διατεθούν για την 
ενίσχυση του έργου του εθελοντικού 
- φιλανθρωπικού οργανισμού των 
ποδοσφαιριστών, Γκολ στη Ζωή.

Η Άντρη Προδρόμου, ο Μάριος Πελεκάνος και η Αννίτα 
Παπουή 

Η Ρένα Δημοσθένους

Η Ξάνθη Πετρίδη Η Μία Ηλιάδη Η Πίτσα Ξιουρή
Ο Κωνσταντίνος Παναγή και η Άντρεα 
Νικολάου

Η Μυρτώ Κουρσουμπά Η Γιούλα Αραούζου
Η Γεωργία 
Παπαδοπούλου

Ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης και
η Στέλλα Χαραλαμπίδου

Η Λεία Τορναρίτη και η Έλσα Σκαρπάρη 
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ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ 
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ
ΤΟ υΠΕΡΣυΓχΡΟΝΟ 
ΤΕΡμΑΤΙΚΟ
ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ 
Πιστή στα χρονοδιαγράμματα αλλά και 
στο όραμά της να βρίσκεται πάντα μπρο-
στά και να αποτελεί κινητήριο δύναμη στα 
οικονομικά και επιχειρηματικά πράγματα 
του τόπου, η Πετρολίνα εγκαινίασε με 
μεγάλη υπερηφάνεια τις νέες υπερσύγ-
χρονες εγκαταστάσεις της στο Βασιλικό. 

ΑΛΦΑμΕΓΑ - RONALD 
MCDONALD HOUSE 
CHARITIES ΚυΠΡΟυ
«Η ΑΓΑΠΗ μΟΙ-
ΡΑΖΕΤΑΙ μΕ ΕΝΑ 
μΠΙΣΚΟΤΟ»
Την κοινή τους ενέργεια 
παρουσίασαν οι Υπεραγορές 
ΑΛΦΑΜΕΓΑ και το φιλανθρωπικό 
ίδρυμα Ronald McDonald House 
Charities Κύπρου. Πρόκειται για 
την εκστρατεία με τίτλο «Η αγάπη 
μοιράζεται με ένα μπισκότο».

Ο Ανδρέας Λουκά, ο Ανδρέας Κυπριανού, ο Γιώργος 
Λακκοτρύπης και ο Αντώνης Αντωνίου

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης

Η Γεωργία Λευκαρίτη, ο Κώστας Λευκαρίτης, ο Ντίνος 
Λευκαρίτης, ο Μάνος και ο Δημήτρης Λευκαρίτης

Ο Μιχάλης Μιχαήλ, ο Κούλης Δαμαλά, η Ελένη 
Κολοκασίδου και η Kατερίνα Ανδρέου

Η Kατερίνα Ανδρέου και η Άντρη 
Πέντα

Η Νατάσα Κωνσταντινίδου και
η Δανάη Δερμάτη

Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη 
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Η νέα υπεραγορά Παπαντωνίου 
στη Λευκωσία άνοιξε και 
επίσημα τις πόρτες της. Τα 

εγκαίνια τέλεσαν ο Πανιερότατος 
Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας 
κ. Νικηφόρος και ο Δήμαρχος 
Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου, ενώ 
το «παρών» τους έδωσαν εκπρό-
σωποι της πολιτικής σκηνής του 
τόπου και των media, ο Διευθυντής 
Πωλήσεων των Sainsbury's, Richard 
Hodges, καθώς και συνεργάτες και 
προμηθευτές της υπεραγοράς.
Σε εξαιρετική τοποθεσία 9.500 
τετραγωνικών μέτρων στην κεντρική 
λεωφόρο της Βασιλέως Παύλου 16 
στην Έγκωμη,  η Υπεραγορά Παπα-
ντωνίου διαθέτει κρεοπωλείο, ιχθυο-
πωλείο, αρτοπωλείο, delicatessen και 
ψησταριά και προσφέρει ό,τι καλύτερο 
στον καταναλωτή, ανταποδίδοντας 
τη σχέση ειλικρίνειας, προτίμησης και 
εμπιστοσύνης που έχτισε από το 1987. 
Οι Υπεραγορές Παπαντωνίου λειτουρ-
γούν σήμερα 9 καταστήματα σε όλη 
την Κύπρο: 5 στην επαρχία Πάφου, 
3 στη Λεμεσό και 1 στη Λευκωσία.

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου και
ο Χρύσανθος Τσουρούλλης 

Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό 
στον χώρο της εισόδου της υπερα-
γοράς, ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζα-
χαρίας Κυριάκου, εγκαινίασε την 
Υπεραγορά Παπαντωνίου στον 
Δήμο και ευχήθηκε καλή επιτυχία 
στο νέο κατάστημα.

O Σέργιος Σεργίου και η Ελύσσια
Παπαντωνίου
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ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο Πάμπος και η Δέσπω Παπαντωνίου 

Ο Χριστόφορος Σεϊμανίδης και ο Αντώνης
Παπαντωνίου 

Η Αγγελίνα Χριστοφόρου, η Άντρια Παπαντωνίου και
η Ειρήνη Μιλτιάδου

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και 
ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους 

Η Ελένη και η Μαρία
Κωνσταντινίδου

Η Άννα Πίπη, η Ελύσσια Παπαντωνίου και 
η Δέσποινα Πίπη

Η Θεοδώρα Χριστοφή και
ο Πάμπος Παπαντωνίου 

Ο Θεόδωρος Νικολαίδης, ο Richard Hodges, η Έλενα Παπαντωνίου και ο Ανδρέας Παπαντωνίου

Ο Χριστόφορος Σεϊμανίδης και ο ΑντώνηςΟ Χριστόφορος Σεϊμανίδης και ο Αντώνης
ΠαπαντωνίουΠαπαντωνίου

Ο Σίμος Αγγελίδης, η Ελύσσια Παπαντωνίου
και η Άντρη Προδρόμου
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στον χώρο σας και ήδη τις προε-
τοιμάζετε κατά τη διάρκεια αυτού 
του μήνα. Το διάστημα από τις 17-
26 Φεβρουαρίου κρίνεται ιδανι-
κό για τα αισθηματικά σας, όπου 
θα μπορέσετε να απολαύσετε τον 
έρωτα, τα φλερτ, τη διασκέδαση 
και την ανεμελιά. 

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Αποχαιρετάτε για τα 

καλά τη δύσκολη εποχή που διανύ-
σατε και τώρα είστε έτοιμοι να κυ-
νηγήσετε όνειρα, στόχους και επι-
θυμίες και να δείτε τη ζωή σας να 
μπαίνει σε μία καλύτερη πορεία. 
Είστε σε μία περίοδο όπου μπορεί-
τε να κάνετε τα βήματα εκείνα που 
θα συμβάλουν στην προσωπική 
επέκταση. Σας δίνετε η δυνατότητα 
να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, 
ενώ τώρα βάζετε τους σπόρους 
για πράγματα που θερίσετε λίγο 
αργότερα. 

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Ο Δίας από τον Αιγό-
κερω αγγίζει θετικά 

το δικό σας δεκαήμερο, έτσι λοι-
πόν ανακτάτε σταδιακά τις ψυχι-
κές σας δυνάμεις, ενώ ανοίγουν 
δυνατότητες για την επαγγελματι-
κή σας αποκατάσταση. Νιώθετε 
ότι έχετε έναν φύλακα άγγελο που 
σας δίνει το χέρι βοηθείας του 
για να ξεφύγετε από τις δύσκολες 
στιγμές. Η αυτοπεποίθησή σας 
ανεβαίνει, νιώθετε πολύ καλύτερα 
με τον εαυτό σας, ενώ γενικά τονώ-
νεται η πίστη και η ελπίδα σας για 
το αύριο. 

ιχθΥες 

20/2 - 20/3
Τα όνειρα γίνονται 
πραγματικότητα γι’ 

αυτούς που δεν χάνουν την ελπί-
δα τους και εσείς είστε σίγουρα 
ένας από αυτούς. Οι ευκαιρίες 
για την εκπλήρωση των επιθυμιών 
σας σάς δίνονται, εσείς θα πρέ-
πει να εργαστείτε συνετά πάνω σε 
αυτές, χωρίς να χάνετε τον ρεαλι-
σμό σας, για να δείτε τη ζωή σας 
να φτάνει στο σημείο που εσείς οι 
ίδιοι επιθυμείτε ή και ονειρεύεστε.  

στέκονται δίπλα σας, αλλά και να 
αποφεύγετε την εξιδανίκευση.   

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Ο Δίας αγγίζει θε-
τικά το δικό σας 

δεκαήμερο τονώνοντας την ψυχο-
λογία σας, φέρνοντας όμως και 
ευκαιρίες που αφορούν την πρό-
οδο σε ζητήματα που αφορούν 
το σπίτι, την οικογένεια και την 
προσωπική ζωή. Ηρεμείτε από τα 
εμπόδια που περάσατε το περα-
σμένο έτος και κάνετε τη ζωή σας 
πιο όμορφη. Η κοινωνική σας ζωή 
αποτελεί διέξοδο χαράς, διασκέ-
δασης και ανανέωσης. 

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Το επόμενο δεκαήμε-
ρο σάς δίνονται ση-

μαντικές ευκαιρίες να ερωτευτεί-
τε, να δημιουργήσετε, να λάβετε 
χαρούμενες ειδήσεις, να περάσε-
τε καλά, να ανανεώσετε τον τρό-
πο σκέψης σας και να δείτε πε-
ρισσότερη χαρά και ικανοποίηση 
στη ζωή σας. Η αισθηματική σας 
ζωή, θα έχει αρκετές σκέψεις, συ-
ζητήσεις αλλά και αναθεωρήσεις. 

τόξότΗς
23/11 - 21/12
Αρκετές συζητή-
σεις θα έχετε για 

θέματα που αφορούν την οικογέ-
νεια και την προσωπική ζωή. Συμ-
βαίνουν σταδιακά ανακατατάξεις 

γνωριμίες, επαφές, ένα σημαντικό 
ταξίδι, ή μία σπουδαία συμφωνία 
είναι μερικά από τα «θετικά» που 
προκύπτουν για εσάς.

Λεων
23/7 - 23/8
Ένας ικανοποιη-

τικός αλλά και αποδοτικός μήνας 
ανοίγεται μπροστά σας. Στην πο-
ρεία του δέχεστε τη θετική επιρ-
ροή του Δία από τον Αιγόκερω, 
όπου σας βοηθά να αναπτύξετε 
τον τομέα της εργασίας σας, αλλά 
και να δώσετε μία νέα, πιο βελτιω-
μένη μορφή στην καθημερινότητά 
σας και στη φυσική σας κατάστα-
ση. Η θετική γωνία Δία – Ποσειδώ-
να σάς βοηθά να προχωρήσετε 
μπροστά σε εργασιακά σχέδια, τα 
οποία θα ικανοποιήσουν βαθύτε-
ρα ζητούμενα της ψυχής σας, δεν 
παύει να υπάρχει όμως και η προ-
οπτική για τη βελτίωση των οικονο-
μικών σας.  

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Οι επιθυμίες, τα όνει-

ρα και οι βαθύτερες προσδοκίες 
σας μπαίνουν σε ένα στάδιο υλο-
ποίησης αλλά και εκπλήρωσης 
κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρί-
ου. Είστε από τους ευνοημένους 
εκπροσώπους του ζωδιακού, όπου 
οι συνθήκες γύρω σας θα σας φέ-
ρουν κοντά με αυτό που πραγμα-
τικά θέλετε πολύ. Σημαντικό ωστό-
σο είναι να διατηρείτε τον ρεαλι-
σμό στις επιλογές ανθρώπων που 

κριός 

21/3 - 20/4
Σας δίνονται ευκαι-

ρίες να κάνετε σημαντικά βήματα 
στην καριέρα σας, να θέσετε στό-
χους και να δείτε σημαντικά απο-
τελέσματα στις προσπάθειές σας. 
Ζητήματα που αφορούν τα επαγ-
γελματικά, τον γάμο, την κοινωνική 
καταξίωση θα στεφθούν με επι-
τυχία αυτόν τον μήνα και θα μπο-
ρέσετε να έχετε και την ανάλογη 
ανταμοιβή, αφού ο Δίας σχηματί-
ζει την όψη εξάγωνου με τον Πο-
σειδώνα. 

τΑΥρός
 21/4 - 21/5

Η κοινωνική σας ζωή 
θα έχει τις όμορφες 

στιγμές της στο μεγαλύτερο μέ-
ρος της εβδομάδας. Συζητήσεις 
με φίλους μπορούν να σας κάνουν 
να νιώσετε πιο όμορφα. Αυτόν τον 
μήνα, όμως, αρκετοί από εσάς θα 
βγάλετε από το ντουλάπι τού χθες 
επιθυμίες που είχατε αφήσει στη 
μέση και τώρα θα μπουν στα σκα-
ριά της υλοποίησης. Η αισθηματι-
κή σας ζωή έχει πισωγυρίσματα, οι 
επιθυμίες σας ικανοποιούνται, αν 
και είστε αρκετά πιο εσωστρεφείς 
ή και επιφυλακτικοί.. 

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Στα επαγγελματικά 
σας εργάζεστε αυτή 
την εβδομάδα, για 

την πραγματοποίηση ενός στόχου 
που αποτελεί για εσάς όραμα. Το 
γεγονός αυτό σας ενθαρρύνει 
αλλά και σας δίνει το ψυχικό κου-
ράγιο να συνεχίσετε τον αγώνα 
σας. Η φιλία, η κοινωνική δικτύ-
ωση, οι ερωτικές γνωριμίες μέσα 
από τον κοινωνικό κύκλο αποτε-
λούν τα «ατού» σας. 

κΑρκινός 

22/6 - 22/7
Η εβδομάδα σάς 

δίνει την προοπτική, την ευκαιρία, ή 
αλλιώς το άνοιγμα για να έχετε ση-
μαντική ανάπτυξη σε σχέσεις, σε 
συνεργασίες, ή για να δείτε κάποια 
από τα μεγάλα σχέδια που κάνετε 
για τη ζωή σας να μπαίνουν σε ένα 
στάδιο υλοποίησης. Σημαντικές 

ZωδιΑ

  ΕΜΜΑ ΡΟΟΥΖ ΡΟΜΠΕΡΤΣ 10/02/2020
Η Έμμα Ρόουζ Ρόμπερτς είναι Αμερικανίδα ηθο-
ποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια. Γεννήθηκε στη 
Νέα Υόρκη. Ο πρώτος της κινηματογραφικός 
ρόλος ήταν στο πλευρό των Τζόνι Ντεπ και Πε-
νέλοπε Κρουζ στην ταινία «Blow». Ακολούθη-
σε συμμετοχή στο ανεξάρτητο φιλμ «Grand 
Champion». Πρωταγωνίστησε στην ταινία της 
FOX «Aquamarine», ενώ συμμετείχε στα φιλμ 
«Valentine's Day», «Hotel For Dogs», «Nancy 
Drew». Έχει κάνει εξώφυλλα για τα Vanity Fair, 
Teen Vogue, Elle Girl, ενώ έχει γίνει θέμα στα Time, 
People, New York Times. Είναι επίσης το νέο πρόσω-
πο της καμπάνιας της Neutrogena. Είναι κόρη του 
ηθοποιού Έρικ Ρόμπερτς και ανιψιά της βραβευμέ-
νης με Όσκαρ ηθοποιού Τζούλια Ρόμπερτς. Το 
2012 η Ρόμπερτς αρραβωνιάστηκε με τον ηθο-
ποιό Έβαν Πίτερς.
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Τα τελευταία χρόνια ο σύζυγος της 
Αγγελικής, Στέλιος, δραστηριοποιείται στην 

Ελλάδα και στην Κύπρο στον  χώρο της 
κοσμετολογίας.

last
page

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ, 
ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ 

ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, ΠΕΡΑΣΕ

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΜΑΖΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

ΣΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

Η πρόσκληση από τη σύζυγο του γνωστού δερματο-
λόγου Στέλιου Αγγελίδη, Αγγελική, ήρθε ως έκπλη-
ξη για τους πιο στενούς φίλους της. Η εικαστικός 

Αγγελική την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου, πριν μεταβεί στην Αθή-
να, όπου ζει με τον σύζυγό της Στέλιο, ο οποίος διατηρεί 
ιατρείο σε Ελλάδα και Κύπρο και δραστηριοποιείται στον 
χώρο της κοσμετολογίας, κάλεσε τους φίλους της με την 
ευκαιρία των γενεθλίων της στις 5 Φεβρουαρίου, για να 
σβήσει τα κεράκια της τούρτας της. Από το πάρτι φυσικά 
δεν έλειπε ούτε η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, μαζί με τον σύ-
ζυγό της Νεκτάριο, με τους οποίους τα τελευταία χρόνια 
διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις, αλλά και ο Κύπριος σχε-
διαστής Gregori Morfi. Στον χώρο του Bottega Amaro οι 
παρευρισκόμενοι απόλαυσαν καλό φαγητό και ποτό, ενώ η 
Αγγελική έσβησε την τούρτα γενεθλίων της μέσα σε χειρο-
κροτήματα και ευχές. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η Κωνσταντίνα 
Ευριπίδου μαζί με 
τη στενή της φίλη 
Αγγελική.

Τα τελευταία 
χρόνια ο σύζυγος 
της Αγγελικής, 
Στέλιος, 
δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο 
στον  χώρο της 
κοσμετολογίας.

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, η Αγγελική Αγγελίδου, η Χριστίνα Πελεκάνου, η 
Έλσα Ανδρέου και η Καλλιόπη Παπαδοπούλου.

Ο Στέλιος Αγγελίδης με τον Νεκτάριο 
Αλεξάνδρου.

Ο σχεδιαστής Gregory Morfi μαζί
με την εορτάζουσα.








