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ΚΕΪΤΛΙΝ ΤΖΕΝΕΡ
ΣτΟ ΣΠΙτΙ τηΣ
ΣτΟ μαΛΙμΠΟΥ
ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΡΙΑΛΙΤΙ 
«ΚΕΕPING UP WITH THE KARDASHIANS» 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΗΣ 

νΟτηΣ ΠαναΓΙωτΟΥ 
Ο ΣτΥΛΙΣταΣ των 
εΠωνΥμων ΚΥρΙων

μΙΧαΛηΣ ΣΟΦΟΚΛεΟΥΣ
«Ο ΚαΘεναΣ εΧεΙ τΟ 
δΙΚαΙωμα να ΚρΙνεΙ»

ΟΣΚαρ 2020
ΟΛα ΟΣα εΓΙναν
Στη ΛαμΠερη τεΛετη

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΤΖΕΡΑΡΝΤ ΜΠΑΤΛΕΡ

BIG
PICTURE

Τη Σπάρτη πρόκειται να επισκεφτεί το 
Σάββατο 14 Μαρτίου ο ηθοποιός 
Τζέραρντ Μπάτλερ, ο οποίος, όπως 

ανακοινώθηκε, θα συμμετάσχει στην Ολυ-
μπιακή λαμπαδηδρομία. Ο διάσημος ηθο-
ποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον Λεωνί-
δα στην επική κινηματογραφική επιτυχία 
«300», πρόκειται να μεταβεί στην Ελλάδα 

προκειμένου να παραστεί στις πρώτες εκ-
δηλώσεις των εορτασμών για τα 2.500 
χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών, 
ενώ θα συμμετέχει και ως λαμπαδηδρό-
μος των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. 
O χολιγουντιανός αστέρας είχε πρωταγω-
νιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά 
των «300» ενσαρκώνοντας με επιτυχία τον 

ρόλο του Λεωνίδα. Η αμερικανική ταινία 
είχε βγει στις αίθουσες το 2007, σημειώ-
νοντας παγκόσμια επιτυχία. Να θυμίσουμε 
ότι η αφή της φλόγας θα γίνει την Τετάρτη 
12 Μαρτίου στην Αρχαία Ολυμπία. ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΡΑ

ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ
ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός και τραγουδι-
στής είναι γνωστός από τη συμμετοχή 
του στο μιούζικαλ «Το Φάντασμα της 
Όπερας» (Phantom of the Opera) και 
για τον ρόλο του ως βασιλιάς Λεωνί-

δας στην κινηματογραφική μεταφορά 
του κόμικ του Φρανκ Μίλλερ, «300».
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Δες τη ζωη θετικά…
Πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή και το 
κάθε λεπτό της ζωής μας. Γιατί τι μας μένει 
στο τέλος; Οι μικρές, απλές, καθημερινές 
στιγμές. Σε αυτήν την έντονη καθημερινότη-
τα για όλους πρέπει να κρατάμε μόνο τα θε-
τικά και όχι τα αρνητικά, να αποφεύγουμε τη 
μιζέρια και την κλάψα. Εάν κάποιος πραγματικά θέλει να ζή-
σει μια ευτυχισμένη ζωή, πρέπει να ξεφεύγει από όλα αυτά. 
Προσωπικά κρατάω τις θετικές στιγμές και όσα μου 
δίνουν τα θετικά άτομα και όχι τα άτομα που ηθελη-
μένα ή όχι χαλούν την καθημερινότητά μου. Έτσι κι 
αλλιώς τα πάντα ρει. Αλλάζουν, μεταβάλλονται. Αυτό 
είναι το δικό μου μότο και με αυτό πορεύομαι. 
Στο περιοδικό μας εστιάζουμε στα θετικά, στα 
ανάλαφρα, στα αισιόδοξα. Εργαζόμαστε για μια πιο 
ξέγνοιαστη καθημερινότητα και αυτό που ελπίζουμε 
είναι πως η σφραγίδα μας θα μείνει για πολύ καιρό 
ακόμη. Γιατί ναι, είμαστε ΟΚ! και ένα ΟΚ! μάς πάει 
μπροστά, μας κάνει να βλέπουμε τη ζωή θετικά.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaθε εβΔομάΔά
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Like
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www.facebook.com/OkMagazineCyprus

για να ενημερώνεστε καθημερινά για όλα 
τα νέα από το χώρο της σοουμπίζ

περιεχομενά   16 ΦεβροΥάριοΥ 2020 • τεΥχος 625
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ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ•ΤΕΥΧΟΣ 625•16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020•2,90€ 

ΚΕΪΤΛΙΝ ΤΖΕΝΕΡ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣΣΤΟ ΜΑΛΙΜΠΟΥΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΡΙΑΛΙΤΙ «ΚΕΕPING UP WITH THE KARDASHIANS» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΗΣ 

ΝΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ο ΣΤΥΛΙΣΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ«Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ»

ΟΣΚΑΡ 2020
ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝΣΤΗ ΛΑΜΠΕΡΗ ΤΕΛΕΤΗ

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΟΣΚΑΡ 2020

ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ, ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΧΛΙΔΗ 
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ

Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΠΑΡΑΣΙΤΑ» ΗΤΑΝ Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ ΤΗΣ 92ΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΣΚΑΡ 

2020, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 
ΣΤΟ DOLBY THEATER ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΦΥΣΙΚΑ 

ΔΕΝ ΕΛΕΙΨΑΝ ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΧΑΛΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ Στη συγκινητική του ομιλία ο μεγάλος νικητής των βραβείων, 

Χοακίν Φίνιξ, δήλωσε «έχω υπάρξει κωλόπαιδο, σας 
ευχαριστώ που μου δώσατε μια δεύτερη ευκαιρία». 
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ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ, ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΧΛΙΔΗ 
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ

Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΠΑΡΑΣΙΤΑ» ΗΤΑΝ Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ ΤΗΣ 92ΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΣΚΑΡ 

2020, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 
ΣΤΟ DOLBY THEATER ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΦΥΣΙΚΑ 

ΔΕΝ ΕΛΕΙΨΑΝ ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΧΑΛΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ Στη συγκινητική του ομιλία ο μεγάλος νικητής των βραβείων, 

Χοακίν Φίνιξ, δήλωσε «έχω υπάρξει κωλόπαιδο, σας 
ευχαριστώ που μου δώσατε μια δεύτερη ευκαιρία». 

«Όταν πήγαινα σχολείο, μελετούσα τα φιλμ του Μάρτιν Σκορτσέζε. Και μόνο 
που ήμουν υποψήφιος ήταν τεράστια τιμή. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα κέρδιζα», 
ανέφερε ο σκηνοθέτης της ταινίας «Παράσιτα», Μπονγκ Τζουν Χο. «Θα πίνω 
μέχρι το πρωί», είχε πει νωρίτερα, όταν παραλάμβανε το βραβείο καλύτερης 
ξενόγλωσσης ταινίας. 

Η Λόρα Ντερν έλαβε το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου.
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Η έκπληξη της βραδιάς των φετινών Όσκαρ, που διε-
ξήχθησαν για δεύτερη χρονιά χωρίς παρουσιαστή, 
ήταν η ταινία «Τα Παράσιτα», η οποία απέσπασε τέσ-

σερα μεγάλα βραβεία κερδίζοντας την ταινία 1917, που ήταν 
φαβορί για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και περιορίστηκε να 
κερδίσει μόνο στα τεχνικά βραβεία. Τα «Παράσιτα», η ταινία 
από τη Νότια Κορέα, κέρδισε Όσκαρ σκηνοθεσίας, πρωτό-
τυπου σεναρίου, διεθνούς ταινίας και ταινίας της χρονιάς. Η 
πολυσυζητημένη ταινία «Τζόκερ», ενώ ήταν προτεινόμενη για 
έντεκα βραβεία Όσκαρ, έλαβε μόλις δύο, το βραβείο του Α' 
Ανδρικού Ρόλου και το Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής. Ο Χοα-
κίν Φίνιξ, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν ο μεγάλος νικητής με 
το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τη συγκλονιστική ερμηνεία 
του στην ταινία «Τζόκερ». Κατά την παραλαβή του βραβείου ο 
διάσημος ηθοποιός συγκίνησε τους παρευρισκόμενους, αφού 
αναφέρθηκε στον νεκρό αδελφό του και σε κάποιους στίχους 
που είχε γράψει όσο ζούσε, αλλά και στην ευκαιρία που του 
δόθηκε «παρόλο που έχω υπάρξει πολύ κακός χαρακτήρας», 
όπως δήλωσε. Το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου έλαβε η Ρενέ 
Ζελβέγκερ για τον ρόλο της στην ταινία «Judy». Στην ομιλία της 
η ηθοποιός έκανε ιδιαίτερη μνεία στις γυναίκες συνυποψήφιές 
της, κατονομάζοντας μερικές προσωπικότητες που θεωρεί ότι 
μοιράζονται τις καλύτερες ιδιότητες της ηρωίδας που υποδύ-

Η Ρεγκίνα Κινγκ έδωσε στον 
Μπραντ Πιτ το Όσκαρ B' 
Ανδρικού Ρόλου.

Η Σάλμα Χάγεκ συνομιλεί με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο. 

Οι τρεις μεγάλοι νικητές Χοακίν Φίνιξ, Ρενέ Ζελβέγκερ και Μπραντ Πιτ στο κόκκινο χαλί.

Η 82χρονη ηθοποιός Τζέιν Φόντα, που πρωταγωνιστεί στο Grace και Frankie, παρακολούθησε την εκ-
δήλωση και με ενθουσιασμό έδωσε στον σκηνοθέτη Bong Joon-ho το χρυσό αγαλματάκι, που σηματο-
δότησε μια ιστορική νίκη για τα βραβεία Όσκαρ.
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Η Ρεγκίνα Κινγκ έδωσε στον 
Μπραντ Πιτ το Όσκαρ B' 
Ανδρικού Ρόλου.

Οι τρεις μεγάλοι νικητές Χοακίν Φίνιξ, Ρενέ Ζελβέγκερ και Μπραντ Πιτ στο κόκκινο χαλί.

Η 82χρονη ηθοποιός Τζέιν Φόντα, που πρωταγωνιστεί στο Grace και Frankie, παρακολούθησε την εκ-
δήλωση και με ενθουσιασμό έδωσε στον σκηνοθέτη Bong Joon-ho το χρυσό αγαλματάκι, που σηματο-
δότησε μια ιστορική νίκη για τα βραβεία Όσκαρ.

Ο Ρότζερ Ντίκινς παραλαμβάνει το Όσκαρ 
Φωτογραφίας για το «1917».

Οι Άντριου Μπάκλαντ και Μάικλ ΜακΚάσκερ 
παραλαμβάνουν το Όσκαρ Μοντάζ για το «Ford v 
Ferrari».
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Η Σίνθια Ερίβο, που ερμήνευσε επί σκηνής το τραγούδι «Stand Up»
από την ταινία «Harriet».

Η Τζανέλ Μονέ και ο Μπίλι Πόρτερ στη σκηνή του Dolby Theater. 

Ο Έλτον Τζον στη σκηνή ερμήνευσε το «I’m Gonna Love Me Again»
από την ταινία «Rocketman».

Η Νάταλι Πόρτμαν με Dior.
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εται, όπως η Σερένα Γουίλιαμς, η Σελίνα, ο 
Μάρτιν Σκορτσέζε, ο Φρεντ Ρότζερς και η Χά-

ριετ Τάμπμαν. Να θυμίσουμε ότι συνυποψήφιές 
της ήταν η Σίνθια Ερίβο, η Σίρσα Ρόναν, η Σκάρ-

λετ Γιόχανσον και η Σαρλίζ Θερόν. Το μουσικό 
μέρος της βραδιάς και την έναρξη ανέλαβαν οι 
Τζανέλ Μονέ και Μπίλι Πόρτερ, οι οποίοι κατα-
χειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκομένους. 
Ένα από τα highlight της βραδιάς ήταν η εμφά-
νιση-έκπληξη του Έμινεμ, ο οποίος ανέβηκε στη 
σκηνή και ερμήνευσε το ιστορικό κομμάτι Lose 
Yourself, που μετράει 18 χρόνια ζωής. Ο ράπερ 
Έμινεμ εμφανίστηκε στη σκηνή χωρίς κανείς να 
το περιμένει και ξεσήκωσε τα πλήθη. Το… κακό 
παιδί της διεθνούς μουσικής σκηνής, που έχει 
προκαλέσει αντιδράσεις αρκετές φορές στο 

Η Ρενέ Ζελβέγκερ 
με Armani Privé.

Η Νάταλι Πόρτμαν με Dior.

H Σάλμα Χάγιεκ με Gucci και 
κοσμήματα Boucheron.
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Η Λίλι Άλντριτζ
με Ralph Lauren. Η Μάργκοτ Ρόμπι με vintage Chanel 

haute couture.
Η Πενέλοπε Κρουζ με μία υπέροχη μαύρη 
τουαλέτα και εκπληκτικά αξεσουάρ.

Η Σαρλίζ Θερόν με Dior.

παρελθόν με τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του, 
φαίνεται πως πήρε «συγχωροχάρτι» από την 
Ακαδημία των Όσκαρ. Μια ακόμη ενδιαφέρου-
σα στιγμή ήταν όταν σε βίντεο εμφανίστηκε η 
έφηβη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία 
αναφέρθηκε στα περιβαλλοντικά προβλήματα, 
αλλά και η Μπίλι Άιλις, που μαζί με τον αδερ-
φό της διασκεύασαν το Yesterday των θρυλικών 
Beatles. Στην πολυαναμενόμενη εμφάνισή της 
η Μπίλι Άιλις δεν αποκάλυψε τελικά το τραγού-
δι της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ στη σκηνή 
των Όσκαρ, αντιθέτως αποχαιρέτησε, ερμηνεύ-
οντας με ιδιαίτερη ευαισθησία το «Yesterday», 
όλους εκείνους που έφυγαν από τη ζωή τη χρο-
νιά που πέρασε. Ανάμεσά τους οι Κόμπι Μπρά-
ιαν, Κερκ Ντάγκλας, Φράνκο Τζεφιρέλι και άλ-
λοι. Από τη σκηνή όμως πέρασε και ο Έλτον 
Τζον, ο οποίος με ντίσκο εμφάνιση έπαιξε στο 
πιάνο και τραγούδησε το χορευτικό «I’m Gonna 
Love Me Again» από την ταινία «Rocketman» 
και καταχειροκροτήθηκε από το λαμπερό κοινό 
και τον σύζυγό του Ντέιβιντ Φέρνις, που τον πα-
ρακολουθούσε από τις πρώτες σειρές. Κι εκεί-

νος, όμως, με τη σειρά του τον αποζημίωσε αφι-
ερώνοντάς του το Όσκαρ Καλύτερου Τραγου-
διού που απέσπασε. Πολύ καλή όμως ήταν και 
η εμφάνιση της Σίνθια Ερίβο, που ερμήνευσε το 
τραγούδι «Stand Up» από την ταινία «Harriet». 
Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι ο Μπραντ Πιτ 
έλαβε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ται-
νία «Κάποτε στο… Χόλιγουντ», και είναι το πρώ-
το αγαλματίδιο που παίρνει ο ηθοποιός. Φανε-
ρά συγκινημένος αφιέρωσε το βραβείο στα παι-
διά του, λέγοντας με νόημα: «Θα κάνω τα πάντα 
για σας. Σας λατρεύω!», στέλνοντας, με αυτόν 
τον τρόπο, ένα δημόσιο μήνυμα στην πρώην 
σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, με την οποία έχει 
έρθει σε σύγκρουση για το θέμα της επικοινω-
νίας με τα παιδιά τους. Συνυποψήφιοί του ήταν 
ο Αλ Πατσίνο, ο Τομ Χανκς, και ο Τζο Πέσι. Το 
Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου απέσπασε η Λόρα 
Ντερν για την ερμηνεία της στην ταινία «Ιστορί-
ες Γάμου», η οποία είχε και τα γενέθλιά της και 
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι το καλύτερο 
δώρο που πήρε, ευχαριστώντας παράλληλα και 
τους γονείς της. Ο σκηνοθέτης Μπονγκ Τζουν 
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Η Σαρλίζ Θερόν με Dior. Η Φλόρενς Πιού με custom Louis Vuitton.

παρελθόν με τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του, 
φαίνεται πως πήρε «συγχωροχάρτι» από την 
Ακαδημία των Όσκαρ. Μια ακόμη ενδιαφέρου-
σα στιγμή ήταν όταν σε βίντεο εμφανίστηκε η 
έφηβη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία 
αναφέρθηκε στα περιβαλλοντικά προβλήματα, 
αλλά και η Μπίλι Άιλις, που μαζί με τον αδερ-
φό της διασκεύασαν το Yesterday των θρυλικών 
Beatles. Στην πολυαναμενόμενη εμφάνισή της 
η Μπίλι Άιλις δεν αποκάλυψε τελικά το τραγού-
δι της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ στη σκηνή 
των Όσκαρ, αντιθέτως αποχαιρέτησε, ερμηνεύ-
οντας με ιδιαίτερη ευαισθησία το «Yesterday», 
όλους εκείνους που έφυγαν από τη ζωή τη χρο-
νιά που πέρασε. Ανάμεσά τους οι Κόμπι Μπρά-
ιαν, Κερκ Ντάγκλας, Φράνκο Τζεφιρέλι και άλ-
λοι. Από τη σκηνή όμως πέρασε και ο Έλτον 
Τζον, ο οποίος με ντίσκο εμφάνιση έπαιξε στο 
πιάνο και τραγούδησε το χορευτικό «I’m Gonna 
Love Me Again» από την ταινία «Rocketman» 
και καταχειροκροτήθηκε από το λαμπερό κοινό 
και τον σύζυγό του Ντέιβιντ Φέρνις, που τον πα-
ρακολουθούσε από τις πρώτες σειρές. Κι εκεί-

νος, όμως, με τη σειρά του τον αποζημίωσε αφι-
ερώνοντάς του το Όσκαρ Καλύτερου Τραγου-
διού που απέσπασε. Πολύ καλή όμως ήταν και 
η εμφάνιση της Σίνθια Ερίβο, που ερμήνευσε το 
τραγούδι «Stand Up» από την ταινία «Harriet». 
Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι ο Μπραντ Πιτ 
έλαβε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ται-
νία «Κάποτε στο… Χόλιγουντ», και είναι το πρώ-
το αγαλματίδιο που παίρνει ο ηθοποιός. Φανε-
ρά συγκινημένος αφιέρωσε το βραβείο στα παι-
διά του, λέγοντας με νόημα: «Θα κάνω τα πάντα 
για σας. Σας λατρεύω!», στέλνοντας, με αυτόν 
τον τρόπο, ένα δημόσιο μήνυμα στην πρώην 
σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, με την οποία έχει 
έρθει σε σύγκρουση για το θέμα της επικοινω-
νίας με τα παιδιά τους. Συνυποψήφιοί του ήταν 
ο Αλ Πατσίνο, ο Τομ Χανκς, και ο Τζο Πέσι. Το 
Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου απέσπασε η Λόρα 
Ντερν για την ερμηνεία της στην ταινία «Ιστορί-
ες Γάμου», η οποία είχε και τα γενέθλιά της και 
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι το καλύτερο 
δώρο που πήρε, ευχαριστώντας παράλληλα και 
τους γονείς της. Ο σκηνοθέτης Μπονγκ Τζουν 

Η Τζανέλ Μονέ με τουαλέτα Ralph Lauren. 

Η Λόρα Ντερν μαζί με την επίσης ηθοποιό 
μητέρα της, Νταϊάν Λαντ.
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Η Ρεγκίνα Κινγκ με Versace.

H Ολίβια Κόλμαν με ένα 
βελούδινο Stella McCartney 
φόρεμα.

Η Σκάρλετ 
Γιόχάνσον 
με Oscar de 
la Renta.

Η Λεά Σεϊντού με ένα halterneck 
Louis Vuitton φόρεμα.

H Λούσι 
Μπόιντον με 
Chanel. 

Η τραγουδίστρια Ciara, 
η οποία είναι για τρίτη 
φορά έγκυος, με ένα 
διάφανο φόρεμα της 
Hailey Baldwin.

Το εντυπωσιακό τοπ 
μόντελ Ρόζι Χάντινγκτον 
Γουάιτλι με μαύρη 
τουαλέτα στo after πάρτι 
των Όσκαρ.

Η ηθοποιός Τζέσικα 
Άλμπα με Versace.

Το διάσημο μοντέλο 
Έμιλι Ρατακόφσκι 
ξέρει καλά πώς 
να ανεβάζει τη  
θερμοκρασία στα 
ύψη.

Το μοντέλο 
Χέιλι Μπίμπερ, 
σύζυγος 
του Τζάστιν 
Μπίμπερ, με 
Risque.
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Χο τιμήθηκε με το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για 
την ταινία «Παράσιτα» και έγινε ο πρώτος 
Ασιάτης που κέρδισε το βραβείο καλύτε-
ρης σκηνοθεσίας, ενώ το έργο του έγινε η 
πρώτη ξενόγλωσση ταινία στην ιστορία των 
Όσκαρ που κέρδισε το βραβείο της καλύ-
τερης ταινίας. Ο 50χρονος Μπονγκ κέρδι-
σε βετεράνους, όπως ο Μάρτιν Σκορτσέζε 
και ο Κουέντιν Ταραντίνο. Από τη βραδιά 
φυσικά δεν έλειψαν ούτε και φέτος οι λα-
μπερές παρουσίες, ενώ οι κυρίες της με-
γάλης οθόνης φόρεσαν τις ξεχωριστές 
τουαλέτες τους και περπάτησαν στο κόκ-
κινο χαλί. Οι διάσημες κυρίες πήγαν στη 
λαμπερή βραδιά συνοδευόμενες είτε από 
τους συντρόφους τους είτε από τις μητέ-
ρες τους. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Η Λεά Σεϊντού με ένα halterneck 
Louis Vuitton φόρεμα.

Το μοντέλο 
Χέιλι Μπίμπερ, 
σύζυγος 
του Τζάστιν 
Μπίμπερ, με 
Risque.

Το Μουσείο Όσκαρ
Το πολυσυζητημένο Μουσείο των 
Όσκαρ, το οποίο είναι στα σκαριά εδώ 
και δεκαετίες, πρόκειται να ανοίξει τις 
πύλες του στις 14 Δεκεμβρίου 2020, 
στο Λος Άντζελες. Αυτό αποκάλυψε ο 
Τομ Χανκς, ο οποίος στην ομιλία του 
δήλωσε ότι «αυτό που δεν είχε ποτέ 
αυτή η πόλη είναι ένα μουσείο αφιερω-
μένο στις ταινίες. Είμαστε πολύ περή-
φανοι που φτιάξαμε. Ήταν όλοι εκεί και 
βοήθησαν: η Μέριλ Στριπ φυσικά και 
ο Μπραντ Πιτ γυμνός από τη μέση και 
πάνω», είπε χαριτολογώντας ο πολυ-
βραβευμένος ηθοποιός.

H Λούσι Μπόιντον με ένα Chanel 
φόρεμα με ογκώδη μανίκια και 
γιακά, συνοδευόμενη από τον 
σύντροφό της Ράμι Μάλεκ.

Ο Μαχερσάλα Άλι με τη σύζυγό 
του Αμάτους Σάμι Καρίμ. 

Ο Άνταμ Ντράιβερ με τη σύζυγό 
του Τζόαν Τάκερ.

Η Ρίτα Γουίλσον με τον σύζυγό της 
Τομ Χανκς. 

Η εγκυμονούσα Αμέρικα Φερέρα, με 
δημιουργία Alberta Ferrari, μαζί με τον σύζυγό 
της Ράιαν Πιρς στο after πάρτι των Όσκαρ.

ΖΕΥΓΑΡΙΑ
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Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΟΥ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΤΕΛΕΤΗ 
ΤΩΝ ΟΣΚΑΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ 
Ο ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ ΚΑΙ 
Η 22ΧΡΟΝΗ ΚΑΜΙΛΑ ΜΟΡΟΝΕ

Παρόλο που το ζευγάρι δεν φωτογραφήθηκε μαζί στο κόκκινο χαλί,  εντούτοις 
οι δύο τους φαίνεται να είναι πολύ ερωτευμένοι. Το 22χρονο μοντέλο και 
ηθοποιός Καμίλα Μορόνε βρέθηκε στην τελετή των Όσκαρ μαζί με τον Λε-

ονάρντο Ντι Κάπριο και κάθισαν στην πρώτη σειρά του θεάτρου για να παρακολου-
θήσουν την τελετή. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και δύο χρόνια, ενώ την Πρωτοχρονιά, 
όταν ο γνωστός ηθοποιός έκανε τα γυρίσματα της ταινίας «Η παραλία», ήταν μαζί με 
την αγαπημένη του Καμίλα Μορόνε στην Ταϊλάνδη. Μάλιστα, η 22χρονη σύντροφός 
του είχε μοιραστεί στον λογαριασμό της στο Instagram ένα στιγμιότυπο από το νησί 
Ko Phi Phi Le, στα ανοικτά των ακτών της Ταϊλάνδης, όπου γυρίστηκαν μερικές από τις 
πιο εμβληματικές σκηνές της ταινίας «Η Παραλία». Η Καμίλα είχε μοιραστεί  επίσης 
φωτογραφίες από το Πουκέτ της Ταϊλάνδης, όπου τραβήχτηκαν και άλλες σκηνές με 
τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ

Η 22χρονη σύντροφος του 
Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο 
κόκκινο χαλί.

Ο διάσημος ηθοποιός 
δεν φωτογραφήθηκε στο 
κόκκινο χαλί με τη νέα 
σύντροφό του.
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ΚΙΑΝΟΥ ΡΙΒΣ

ΣΤΑ ΟΣΚΑΡ ΜΕ 
ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ 
Ο ΚΙΑΝΟΥ ΡΙΒΣ ΜΕ 

ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ 
ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΤΕΪΛΟΡ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΚΕ 
ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΩΣ 

Αρκετοί ήταν αυτοί που πίστεψαν ότι η συνο-
δός του Κιάνου Ριβς ήταν η σύντροφός του 
Αλεξάνδρα Γκραντ, όμως έκαναν λάθος. 

Παλιότερα ο γνωστός ηθοποιός είχε πραγματο-
ποιήσει εμφάνιση με τη σύντροφό του Αλεξάνδρα 
Γκραντ και είχε σχολιαστεί ποικιλότροπως, γιατί 
όπως λεγόταν η 46χρονη αγαπημένη του δείχνει 
πολύ μεγαλύτερή του και φαίνεται σαν να είναι η 
μητέρα του. Αυτήν τη φορά όμως ο γνωστός ηθο-
ποιός δεν έκανε εμφάνιση με τη σύντροφό του 
αλλά με τη μητέρα του, Πατρίσια Τέιλορ, όμως αρ-
κετοί ήταν αυτοί που πίστεψαν ότι ήταν η αγαπημέ-
νη του. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ
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Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους του Έλτον Τζον, ο οποίος πα-
ρέλαβε το βραβείο Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για το «I’m Gonna 
Love me Again» στην ταινία Rocketman, βρέθηκε η ερμηνεύτρια Ελένη 

Φουρέιρα. Φορώντας μια δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη, η ίδια ανέβασε 
στα social media μια φωτογραφία από το πάρτι μετά την απονομή των Όσκαρ 
και οι διαδικτυακοί της φίλοι την αποθέωσαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο 
πάρτι παρευρέθησαν διάσημοι σταρ όπως η Σάρον Στόουν, η Χάιντι Κλουμ και 
η Ντονατέλα Βερσάτσε. Η δημοφιλής τραγουδίστρια συνοδευόταν από τον 
Ισραηλινό φίλο της, Ελιάντ Κοέν, και μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα με τους 
θαυμαστές της στα social media. Όπως είναι γνωστό, η Ελένη Φουρέιρα τούς 
τελευταίους μήνες διαμένει στο Λος Άντζελες, με στόχο να προωθήσει τη δου-
λειά της. Η ίδια πάντως φαίνεται να απολαμβάνει τη διαμονή της εκεί, αφού 
πολύ συχνά ανεβάζει στα social media την καθημερινότητά της. ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ, INSTAGRAM

 

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ

ΣΤΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ
ΕΛΤΟΝ ΤΖΟΝ 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΟΣΚΑΡ
ΜΕ ΜΙΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Η ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ ΣΤΟ 

AFTER ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ ΕΛΤΟΝ ΤΖΟΝ, ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΑΜΠΕΡΗ ΒΡΑΔΙΑ

Η πετυχημένη ερμηνεύτρια παρευρέθη στο πάρτι του Έλτον 
Τζον με δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη.

Η Ελένη Φουρέιρα έχει συνηθίσει τους θαυμαστές της
με τις αποκαλυπτικές της εμφανίσεις.
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ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΚΑΡ
ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ, ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ 
AΠΟ ΤΑ ΟΣΚΑΡ, ΔΟΘΗΚΑΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ INDEPENDENT 
SPIRIT ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΕΝΩ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ 

ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΜΠΛΕ ΧΑΛΙ

FILM INDEPENDENT SPIRIT AWARDS

Τα εναλλακτικά ανεξάρτητα κινη-
ματογραφικά βραβεία κινημα-
τογράφου Independent Spirit 

Awards 2020 μοιράστηκαν στους 
γνωστούς νικητές, που φέτος έχουν 
σαρώσει τα βραβεία. Μια από αυτές 
ήταν και η Ρενέ Ζελβέγκερ, η οποία 
απέσπασε ακόμη ένα βραβείο. Να 
σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα βρα-
βεία δίνονται σε ανεξάρτητες παρα-
γωγές από τα μεγάλα στούντιο του 
Χόλιγουντ. Η ταινία «Farewell» της 
Λούλου Γουάνγκ αναδείχθηκε ο με-
γάλος νικητής της βραδιάς απονο-
μής των Independent Spirit Awards, 
που κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης 
Ταινίας μαζί με το Βραβείο Β’ Γυναι-
κείου Ρόλου για τη Ζάο Σουζέν, η 
οποία όμως δεν μπόρεσε να παρευ-

ρεθεί στην τελετή. Ο Άνταμ Σάντλερ 
κατάφερε να κερδίσει το βραβείο 
Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία 
«Uncut Gems», ο οποίος μάλιστα 
κατά την απονομή των βραβείων κα-
ταφέρθηκε κατά των Όσκαρ. «Από-
ψε, καθώς κοιτάω γύρω μου, συνει-
δητοποιώ ότι τα Independent Spirit 
Awards είναι τα καλύτερα βραβεία 
του Χόλιγουντ. Ας αφήσουμε όλους 
αυτούς τους ψωνισμένους κ........ς να 
πάρουν τα Όσκαρ. Θα ήθελα επί-
σης να πω στους υποψήφιους φί-
λους μου ότι θα τους ξέρουν μια ζωή 
σαν τους τύπους που έχασαν από 
τον f*** Άνταμ Σάντλερ. Οι κομ-
ψές εμφανίσεις τους θα σβήσουν 
με την πάροδο του χρόνου, ενώ οι 
ανεξάρτητες προσωπικότητες θα 

Η ταινία «Farewell» της Λούλου 
Γουάνγκ αναδείχθηκε η μεγάλη 
νικήτρια  της βραδιάς απονομής 
των Independent Spirit Awards.

Το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου πήρε ο  Άνταμ Σάντλερ
για το «Uncut Gems».

Το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου  πήρε
ο Γουίλεμ Νταφόε για τον «Φάρο».

Η Ρενέ Ζελβέγκερ κέρδισε το βραβείο 
Α' Γυναικείου Ρόλου για το «Τζούντι».
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λάμπουν για πάντα», ανέφερε ο ηθοποιός. Να σημειω-
θεί ότι η ταινία απορρίφθηκε από την Ακαδημία από τα 
Όσκαρ, μαζί με πολλές άλλες, όπως γίνεται κάθε χρό-
νο. Οι αδελφοί Σάφντι απέσπασαν το βραβείο Καλύτε-
ρης Σκηνοθεσίας επίσης για την ταινία «Uncut Gems». 
Η ταινία «Ο Φάρος» κέρδισε δύο βραβεία, για τον Β' 
Ανδρικό Ρόλο του Γουίλεμ Νταφόε και Φωτογραφίας, 
ενώ η Ολίβια Γουάιλντ κέρδισε το βραβείο για την Πρώ-
τη Ταινία για το «Booksmart». Αναπόφευκτα η Ρενέ Ζελ-
βέγκερ κέρδισε το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για το 
«Τζούντι», ενώ η «Ιστορία Γάμου» έφυγε με τα βραβεία 
Σεναρίου και το τιμητικό «Ρόμπερτ Όλτμαν» για το καλύ-
τερο Καστ και τα «Παράσιτα» κέρδισαν εκείνο της καλύ-
τερης Διεθνούς Ταινίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά 
τις εξαιρετικές κριτικές που δέχτηκε για τον ρόλο της ως 
Ramona Vega στην ταινία της Lorene Scafaria, Hustlers, 
η Τζένιφερ Λόπεζ δεν παρέστη στην 92η Τελετή Απονο-
μής των Βραβείων Όσκαρ, όμως η ίδια παρευρέθη στα 
ανεξάρτητα βραβεία κινηματογράφου.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Η ταινία «Farewell» της Λούλου 
Γουάνγκ αναδείχθηκε η μεγάλη 
νικήτρια  της βραδιάς απονομής 
των Independent Spirit Awards.

Το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου πήρε ο  Άνταμ Σάντλερ
για το «Uncut Gems».

Το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου  πήρε
ο Γουίλεμ Νταφόε για τον «Φάρο».

Η Ρενέ Ζελβέγκερ κέρδισε το βραβείο 
Α' Γυναικείου Ρόλου για το «Τζούντι».

Από τη βραδιά δεν έλειπε ούτε
η Τζένιφερ Λόπεζ.

Η Άμπερ Χερντ.
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Η εντυπωσιακή Σκάρλετ Γιόχανσον.

Η Λόρα Ντερν. Η Ναόμι Γουότς.

Το πανέμορφο μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι.
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ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ, ΤΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΩΡΑΡΙΑ, ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ 
ΕΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΝΤΟΡΟ, ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΥΗ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗ. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ, ΤΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΩΡΑΡΙΑ, ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ 

«ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΠΟΤΕ»

Είχες φανταστεί τον 
εαυτό σου σε μια τέ-
τοιου είδους εκπομπή;

Όχι, δεν τον είχα φανταστεί, 
όταν μου προτάθηκε τη συγκεκρι-
μένη χρονική στιγμή με είχε βρει 
απροετοίμαστο, αλλά μετά από 
ώριμη σκέψη και με τις κατάλλη-
λες προϋποθέσεις στον ΑΝΤ1 
είπα το ναι. Ήταν η δυσκολότε-
ρη επαγγελματική απόφαση της 
ζωής μου. Αποφάσισα με το έν-
στικτό μου. 

Φοβήθηκες τη σύγκρι-
ση λόγω του ότι ένα άλλο 
προϊόν υπάρχει εδώ και 
χρόνια στην τηλεόραση;
Το περίμενα, ήταν αναπόφευκτη 
η σύγκριση. Προσπάθησα να 
ασχοληθώ αποκλειστικά με τη 
δική μας εκπομπή, ώστε το δικό 
μας προϊόν να έχει στοιχεία δια-
φορετικά, με διαφορετική αισθη-
τική προσέγγιση, να είναι άρτιο 
και να ήμουν περήφανος βλέπο-
ντας το αποτέλεσμα όσον αφο-

ρά το περιεχόμενο και τα κείμε-
να. Η υποστήριξη του καναλιού 
συνέβαλε σε όλο αυτό καθώς 
είχα όσα ζήτησα. 

Έχεις δεχθεί, μεταξύ άλ-
λων, και πολλά αρνητικά 
σχόλια. Πώς τα διαχειρί-
ζεσαι;
Τα αρνητικά δεν σταματούν ποτέ. 
Ο καθένας έχει το δικαίωμα να 
κρίνει είτε καλοπροαίρετα είτε 
κακοπροαίρετα. Αλίμονο αν αρέ-
σουμε σε όλους και δεν ξέρω 
αν κάποιος το πέτυχε αυτό. Εμείς 
φιλτράρουμε όλες τις κριτικές 
για να βελτιωθούμε. 

Υπήρχε κάποιο σχόλιο 
που σε ενόχλησε πάρα 
πολύ ή σε νευρίασε;
Δεν νευριάζω εύκολα, επειδή έχω 
χιούμορ ως άνθρωπος και τσα-
λακώνομαι. Πολλές φορές γελώ 
με τα αρνητικά σχόλια. Πριν από 
λίγες μέρες, για παράδειγμα, 
είχα ποστάρει μιαν εικόνα με τον 

Λάκη Γαβαλά και μου έγραψε 
κάποιος «Να πα να @@@@» ή 
ένας άλλος με ρώτησε «Πήγατε 
μαζί σε ξενοδοχείο μετά το τέ-
λος της εκπομπής;». Κάποιοι ξε-
φεύγουν, ωστόσο εμείς δεν σβή-
σαμε ποτέ κανένα σχόλιο. 

Ο γιός σου πώς αντιδρά 
όταν σε βλέπει στην τηλε-
όραση;
Είναι πολύ ευτυχισμένος. Λέει 
συνεχώς «Casa de Mikel», «Ξε-
νιούα», «Αγάπια» και πολλές ατά-
κες της εκπομπής.

Ο κόσμος πώς σε αντιμε-
τωπίζει πλέον;
Στις αρχές στις πρώτες εκπομπές 
δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος 
με μένα και με πίστωναν. Μου 
έλεγαν να είμαι ο εαυτός μου και 
να χαλαρώσω. Με τον καιρό άρ-
χισα να δέχομαι θετικά σχόλια. 
Όταν νιώθεις ότι οι κόποι σου 
ανταμείβονται, αισθάνεσαι τερά-
στια ικανοποίηση μιας και δεν 

ήταν καθόλου εύκολη απόφαση 
να μετακομίσω από τον Άλφα και 
να κάνω μια τέτοιου είδους εκ-
πομπή.
Γράφτηκαν πάρα πολλά 
για την πολυσυζητημένη 
ατάκα που είπε ο Κούλ-
λης Νικολάου ότι του είπε 
ο Λούης Πατσαλίδης, πως 
δεν έχει πρόβλημα να έρ-
θει στη δική σου εκπο-
μπή μιας και δεν σας βλέ-
πει κανένας. Σε ενόχλησε 
όταν το άκουσες;
Καθόλου. Αντιθέτως το πήρα 
χιουμοριστικά και γέλασα μιας 
και η εκπομπή, όπως θα δείτε, εί-
ναι πρώτη στην ώρα της.  

Όταν το σκέφτηκες μετά ή 
όταν είδες όλον αυτόν τον 
ντόρο που έγινε, δεν ένιω-
θες παραπονεμένος από 
αυτήν την ατάκα; 
Δεν ασχολήθηκα καθόλου με λε-
γόμενα που είπαν άλλοι. Η απά-
ντησή μου δόθηκε στον αέρα.
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ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ, ΤΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΩΡΑΡΙΑ, ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ 
ΕΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΝΤΟΡΟ, ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΥΗ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗ. 

«ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΠΟΤΕ»
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Είχες φανταστεί τον 
εαυτό σου σε μια τέ-
τοιου είδους εκπομπή;

Όχι, δεν τον είχα φανταστεί, 
όταν μου προτάθηκε τη συγκεκρι-
μένη χρονική στιγμή με είχε βρει 
απροετοίμαστο, αλλά μετά από 
ώριμη σκέψη και με τις κατάλλη-
λες προϋποθέσεις στον ΑΝΤ1 
είπα το ναι. Ήταν η δυσκολότε-
ρη επαγγελματική απόφαση της 
ζωής μου. Αποφάσισα με το έν-
στικτό μου. 

Φοβήθηκες τη σύγκρι-
ση λόγω του ότι ένα άλλο 
προϊόν υπάρχει εδώ και 
χρόνια στην τηλεόραση;
Το περίμενα, ήταν αναπόφευκτη 
η σύγκριση. Προσπάθησα να 
ασχοληθώ αποκλειστικά με τη 
δική μας εκπομπή, ώστε το δικό 
μας προϊόν να έχει στοιχεία δια-
φορετικά, με διαφορετική αισθη-
τική προσέγγιση, να είναι άρτιο 
και να ήμουν περήφανος βλέπο-
ντας το αποτέλεσμα όσον αφο-

ρά το περιεχόμενο και τα κείμε-
να. Η υποστήριξη του καναλιού 
συνέβαλε σε όλο αυτό καθώς 
είχα όσα ζήτησα. 

Έχεις δεχθεί, μεταξύ άλ-
λων, και πολλά αρνητικά 
σχόλια. Πώς τα διαχειρί-
ζεσαι;
Τα αρνητικά δεν σταματούν ποτέ. 
Ο καθένας έχει το δικαίωμα να 
κρίνει είτε καλοπροαίρετα είτε 
κακοπροαίρετα. Αλίμονο αν αρέ-
σουμε σε όλους και δεν ξέρω 
αν κάποιος το πέτυχε αυτό. Εμείς 
φιλτράρουμε όλες τις κριτικές 
για να βελτιωθούμε. 

Υπήρχε κάποιο σχόλιο 
που σε ενόχλησε πάρα 
πολύ ή σε νευρίασε;
Δεν νευριάζω εύκολα, επειδή έχω 
χιούμορ ως άνθρωπος και τσα-
λακώνομαι. Πολλές φορές γελώ 
με τα αρνητικά σχόλια. Πριν από 
λίγες μέρες, για παράδειγμα, 
είχα ποστάρει μιαν εικόνα με τον 

Λάκη Γαβαλά και μου έγραψε 
κάποιος «Να πα να @@@@» ή 
ένας άλλος με ρώτησε «Πήγατε 
μαζί σε ξενοδοχείο μετά το τέ-
λος της εκπομπής;». Κάποιοι ξε-
φεύγουν, ωστόσο εμείς δεν σβή-
σαμε ποτέ κανένα σχόλιο. 

Ο γιός σου πώς αντιδρά 
όταν σε βλέπει στην τηλε-
όραση;
Είναι πολύ ευτυχισμένος. Λέει 
συνεχώς «casa de Mikel», «Ξε-
νιούα», «Αγάπια» και πολλές ατά-
κες της εκπομπής.

Ο κόσμος πώς σε αντιμε-
τωπίζει πλέον;
Στις αρχές στις πρώτες εκπομπές 
δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος 
με μένα και με πίστωναν. Μου 
έλεγαν να είμαι ο εαυτός μου και 
να χαλαρώσω. Με τον καιρό άρ-
χισα να δέχομαι θετικά σχόλια. 
Όταν νιώθεις ότι οι κόποι σου 
ανταμείβονται, αισθάνεσαι τερά-
στια ικανοποίηση μιας και δεν 

ήταν καθόλου εύκολη απόφαση 
να μετακομίσω από τον Άλφα και 
να κάνω μια τέτοιου είδους εκ-
πομπή.
Γράφτηκαν πάρα πολλά 
για την πολυσυζητημένη 
ατάκα που είπε ο Κούλ-
λης Νικολάου ότι του είπε 
ο Λούης Πατσαλίδης, πως 
δεν έχει πρόβλημα να έρ-
θει στη δική σου εκπο-
μπή μιας και δεν σας βλέ-
πει κανένας. Σε ενόχλησε 
όταν το άκουσες;
Καθόλου. Αντιθέτως το πήρα 
χιουμοριστικά και γέλασα μιας 
και η εκπομπή, όπως θα δείτε, εί-
ναι πρώτη στην ώρα της.  

Όταν το σκέφτηκες μετά ή 
όταν είδες όλον αυτόν τον 
ντόρο που έγινε, δεν ένιω-
θες παραπονεμένος από 
αυτήν την ατάκα; 
Δεν ασχολήθηκα καθόλου με λε-
γόμενα που είπαν άλλοι. Η απά-
ντησή μου δόθηκε στον αέρα.

«ΔΕΝ ΝΕΥΡΙΑζω ΕΥΚΟΛΑ, 
ΕΠΕΙΔΗ ΕΧω ΧΙΟΥΜΟΡ 
ωΣ ΑΝθΡωΠΟΣ ΚΑΙ 
ΤΣΑΛΑΚωΝΟΜΑΙ» 
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«εινάι κάλοδεχουμενο 
ενά δευτερο Πάιδι. ειμάι 
υΠερ τήσ οικογενειάσ»
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Έμαθα πως συναντήθηκες με τον 
Λούη μετά το περιστατικό αυτό. Πώς 
δικαιολόγησε το όλο σκηνικό;
Βρεθήκαμε τυχαία. Μου ανέφερε πως δεν 
είπε ποτέ κάτι τέτοιο, οπόταν οποιαδήποτε 
άλλη απορία έχεις, να αποταθείς σ’ εκείνον ή 
στον Κούλλη (γελάει).

Πέραν της σειράς όπου πρωταγωνι-
στείς και της εκπομπής σου, τι άλλο 
ξεχωρίζεις από την κυπριακή τηλεό-
ραση;
Αυτό το διάστημα έχω κολλήσει με τη σειρά 
Άγριες Μέλισσες και το Κάρμα της Χριστιά-
νας Αρτεμίου. 

Σκέφτηκες ποτέ να γράψεις δική σου 
σειρά;
Όχι, δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Έγραψα 
μόνο κάποια δικά μου σκετσάκια. Δεν ξέρω 
αν έχω τις ικανότητες. Το μυαλό μου δεν εφη-
συχάζει και κατεβάζει ιδέες, αλλά δεν έχω 
καταφέρει ακόμη να τις αποτυπώσω στο χαρ-
τί ή σε ένα πληκτρολόγιο. 

Κάνεις ραδιόφωνο, μια σειρά στην 
τηλεόραση, μια εκπομπή και θέατρο. 
Σου μένει χρόνος για την οικογένειά 
σου;
Όχι, αλλά τον λίγο χρόνο που έχω τον αφιε-
ρώνω αποκλειστικά στην οικογένειά μου. 

Δεν παραπονιέται η γυναίκα ή ο γιος 
σου;
Η γυναίκα μου επειδή είναι στον χώρο κατα-
λαβαίνει. Τον γιο μου κάποιες φορές όταν εί-
ναι απανωτές οι υποχρεώσεις μου τον πιάνει 
το παράπονο. Νιώθω ευλογημένος, όμως, 
που έχω δουλειά και προσφέρω πολλά στην 
οικογένειά μου, έστω και αν τους στερώ κά-
ποιες στιγμές, πιστεύω θα τις αναπληρώσω 
αργότερα. 

Ένα δεύτερο παιδί θα ήθελες να έρ-
θει σύντομα ή πιστεύεις ότι θα είναι 
δύσκολο λόγω δουλειάς;
Εννοείται είναι καλοδεχούμενο. Δεν το σχε-
διάζεις αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της οικογένειας. 
Και με το πρώτο μας παιδί, όπως όλα τα ζευ-
γάρια, προβληματιστήκαμε για το αν είμαστε 
έτοιμοι. Αλλά μόλις έρχεται είσαι πάντα έτοι-
μος (γέλια).

Πώς σου ανακοίνωσε η σύζυγός 
σου ότι θα γίνεις μπαμπάς και πώς 
αντέδρασες;
Μου έκανε την ανακοίνωση δείχνοντάς μου 
σε ένα κουτάκι το τεστ εγκυμοσύνης. Δεν το 
πίστεψα και της είπα «Αν δεν πάμε στον για-
τρό να το επιβεβαιώσει, δεν πιστεύω. Δεν 
μπορώ να καταλάβω τι σημαίνουν αυτές οι 
γραμμούες». Όταν μας το ανακοίνωσε και 
επίσημα ο γιατρός, έπλεα σε πελάγη ευτυχί-
ας. Ήθελα πολύ να δω το μικρό το παιδί πώς 
θα είναι. 

Στα παιδικά σου χρόνια πώς ήσουν; 
Ονειρευόσουν να γίνεις ηθοποιός; 
Ήμουν τσαχπίνης, πάντα ήθελα να κάνω τη 
ζαβολιά και το χιούμορ μου. Πιο μικρός δεν 
ήταν ξεκάθαρο πως ήθελα να γίνω ηθοποι-
ός, όταν όμως τέλειωσα τον στρατό έπρεπε 
να αποφασίσω μεταξύ της μηχανολογίας, 
που είχα περάσει, και της υποκριτικής. Εκεί 
πήρα την τελική μου απόφαση. Ήμουν πάντα 
ο διασκεδαστής. 

Η οικογένειά σου πώς αντέδρασε;
Η οικογένειά μου καταλάβαινε πως είχα αυτό 
το κάτι ή ότι ήμουν περίπτωση, οπότε δεν πα-
ραξενεύτηκαν με την απόφασή μου. Επειδή 
όμως δεν είχαμε κάποιον άλλο ηθοποιό στην 
οικογένειά μου, φοβόντουσαν πως το μέλλον 
είναι αβέβαιο. ok!   

 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ XΑΤζΗΜΗΝΑ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ «ΜΟΥΣΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  
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Η τραγουδίστρια μετά την 
έκπληξη που της έκανε 
ο αγαπημένος της ήταν 
χαμογελαστή και απόλυτα 
ικανοποιημένη.

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΙΑ ΤΡΥΦΕΡΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΕΠΕΦΥΛΑΞΕ 
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ 

ΣΤΗ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΣ ΕΚΑΝΕ ΕΚΠΛΗΞΗ 
Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ

ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια ήρθε στην Κύπρο και ήταν καλεσμένη στην εκπο-
μπή Casa De Mikel με τον Μιχάλη Σοφοκλέους. Το βράδυ της Πέμπτης και 
αφού τελείωσε το γύρισμα, μια έκπληξη την ενθουσίασε και γέμισε χαμόγε-

λο το πρόσωπό της. Ο σύντροφός της και τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ ταξίδεψε 
για λίγες ώρες στη Λευκωσία για να βρεθεί στην αγκαλιά της. Αμέσως μετά το τέ-
λος της εκπομπής μαζί με συνεργάτιδά της, τον Μιχάλη Σοφοκλέους και συνεργά-
τες του πήγαν για φαγητό στο Hugo Wine Bar. Φθάνοντας εκεί η Ειρήνη είδε έκ-
πληκτη τον σύντροφό της, με τον οποίο είναι σε σχέση τους τελευταίους πέντε μή-
νες, να την περιμένει. Αγκαλιάζοντάς τον και δίνοντάς του ένα τρυφερό φιλί στα 
χείλη τον ευχαρίστησε για την όμορφη έκπληξη. Η συνέχεια δόθηκε στο Baraki 
Live, όπου το ζευγάρι, μη κρύβοντας τον έρωτά του, διασκέδασε με την ψυχή του. 
Μάλιστα ο Αλέξανδρος σε κάποια στιγμή ζήτησε το μικρόφωνο και της αφιέρω-
σε ένα ερωτικό τραγούδι. Την επόμενη μέρα έφυγαν ξεχωριστά, όπως θα δείτε στις 

αποκλειστικές εικόνες του περιοδικού ΟΚ! μιας και ο Αλέξανδρος έπρεπε να φύ-
γει πολύ πρωί λόγω ποδοσφαιρικών υποχρεώσεων. Η σχέση τους είναι πολύ δυνατή, 

σύμφωνα με κοντινά τους πρόσωπα, ενώ όσον αφορά τα δημοσιεύματα των τελευταίων 
ημερών περί εγκυμοσύνης, το ζευγάρι τα διαψεύδει κατηγορηματικά. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ επισκέφτηκε την 
Κύπρο για χάρη της αγαπημένης του και έφυγε 

νωρίς λόγω ποδοσφαιρικών υποχρεώσεων.
Στο νησί μας δεν έμεινε ούτε 12 ώρες.
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Σε μιαΝ αποκλειΣτική ΣυΝεΝτευξή Στο περιοδικο οκ! ο ΝοτήΣ 
παΝαγιώτου αΝοιγει τα χαρτια του και μιλα για τουΣ δήμιουργικουΣ 

του ΣτοχουΣ, για τή ΣχεΣή ζώήΣ που εχει χτιΣει με τή γώγώ 
αλεξαΝδριΝου, αλλα και για τα Σχεδια που καΝει για το μελλοΝ!

«Δεν κάνω εκπτωσεισ
σε άνθρωπουσ»
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Σε μιαΝ αποκλειΣτική ΣυΝεΝτευξή Στο περιοδικο οκ! ο ΝοτήΣ 
παΝαγιώτου αΝοιγει τα χαρτια του και μιλα για τουΣ δήμιουργικουΣ 

του ΣτοχουΣ, για τή ΣχεΣή ζώήΣ που εχει χτιΣει με τή γώγώ 
αλεξαΝδριΝου, αλλα και για τα Σχεδια που καΝει για το μελλοΝ!

Νότης ΠαΝαγιώτόυ

«Δεν κάνω εκπτωσεισ
σε άνθρωπουσ»

Χωρίς αμφιβολία, η δημιουργικότητα 
οδηγεί στην επιτυχία. στην περίπτωση 
του νότη παναγιώτου, φαίνεται ότι η 

ευρηματικότητα είναι το κλειδί. πρόκειται για 
έναν άνθρωπο, ο οποίος τα καταφέρνει -εξί-
σου καλά- με ό,τι κι αν επιλέξει να ασχολη-
θεί: είτε αυτό είναι design, είτε τηλεοπτικές 
παραγωγές είτε fashion shows.

Έχεις ντύσει -ουκ ολίγες- επώνυ-
μες, τόσο σε Κύπρο όσο και Ελλά-
δα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για 
σένα;
Δεν έχω σκεφτεί ποτέ έτσι τα πράγματα στη 
ζωή μου. Δεν υπάρχει ποτέ ένα επόμενο 
βήμα, αλλά πολλά βήματα! Μέσα σε όλα 
αυτά το να είσαι θετικός και να μπορείς να 
δημιουργείς είναι ό,τι καλύτερο! Όποια δου-
λειά και αν αναλάβω, πάντα υπάρχει μία ή 
ένας «επώνυμος». εξάλλου, όλοι μας έχουμε 
ένα επώνυμο… το θέμα είναι να το αναδει-
κνύουμε όσο καλύτερα μπορούμε!

Μιλώντας για επόμενα βήματα, έχεις 
αποκτήσει ακόμη μιαν ιδιότητα (Αντι-
πρόεδρος Συνδέσμου Καταστημα-
ταρχών Στασικράτους). Μίλησέ μου 
λίγο για αυτό.
Έχοντας το κατάστημά μου, «Gold Boutique», 
στη συγκεκριμένη οδό, όταν είχαν ξεκινήσει 
τα έργα ανάπλασης της περιοχής είχαν προ-
γραμματιστεί και οι εκλογές του συνδέσμου, 
στον οποίο όλα τα καταστήματα της περιο-

χής είμαστε μέλη. Έτσι και έτυχε! Έθεσα υπο-
ψηφιότητα για να εκλεγώ στο Δ.σ. -ήταν κάτι 
το οποίο δεν ήταν ούτε στόχος μου ούτε κάτι 
το οποίο προγραμμάτιζα. εγώ, όπως και όλα 
τα υπόλοιπα μέλη μας, προσπαθούμε για το 
καλύτερο της περιοχής, γενικότερα! εν ολί-
γοις, προσπαθούμε η ανάπτυξη της περιοχής 
να ωφελήσει το γενικότερο σύνολο και να 
καταφέρουμε οι παλιές όμορφες μέρες που 
όλοι θυμόμαστε σε αυτόν τον δρόμο να ξα-
ναέρθουν και να είναι ακόμα καλύτερες!

Τι είναι για σένα «μη διαπραγματεύ-
σιμο» όσον αφορά στις δημιουργί-
ες σου;
Δεν υπάρχει κάτι που να είναι «μη διαπραγμα-
τεύσιμο». Η μόδα είναι δημιουργία και ένας 
κύκλος που ανανεώνεται και συνεχίζει αστα-
μάτητα με στοιχεία από το παρελθόν, βαλμέ-
να στο σήμερα ανάλογα με το πώς τα φαντά-
ζεται ο κάθε δημιουργός. άυτό που δεν έχω 
δεχτεί ποτέ, και όντως είναι μη διαπραγματεύ-
σιμο, είναι εάν τύχει να μου ζητήσει πελάτης 
να σχεδιάσω κάτι που θα μου φέρει σε φω-
τογραφία και να είναι κάποιου άλλου σχεδια-
στή ή από άλλο κατάστημα! άπλά τους ευχα-
ριστώ και τους στέλνω στον σχεδιαστή που 
απλά θέλουν να αντιγράψουν για να τους 
εξυπηρετήσει! 

Ποια θρυλική προσωπικότητα, που 
δεν βρίσκεται εν ζωή, θα ήθελες να 
ντύσεις και με ποια ενδυμασία/στυλ;

νομίζω αυτή θα ήταν η Marlen Dietrich ή η 
Grace Kelly. και τις δύο αυτές προσωπικότη-
τες τις έχω θαυμάσει για το στυλ και τη φι-
νέτσα τους και με έχουν εμπνεύσει σε προη-
γούμενες συλλογές μου, στις οποίες στήριξα 
ολόκληρη την κολεξιόν μου πάνω στο πρό-
σωπό τους! τώρα, όσον αφορά το στυλ και 
τι θα μπορούσαν να βάλουν, θα το άφηνα να 
έρθει από μόνο του, διότι με δύο τόσο μεγά-
λες προσωπικότητες σίγουρα η συζήτηση για 
το τι θα μπορούσαν να φορέσουν θα ήταν 
πολύ μεγάλη!

Εάν μπορούσες να σχεδιάσεις κά-
ποιο ρούχο, το οποίο να γινόταν 
trend στο μέλλον, ποιο θα ήταν 
αυτό;
οι ολόσωμες φόρμες και τα κοστούμια για 
χρήση σε διαστημικούς σταθμούς! Μάλλον 
βλέπω πολύ Netflix (γέλια).

Με τη Γωγώ Αλεξανδρινού, της οποί-
ας έχεις βαπτίσει το δεύτερο παιδί, 
έχετε δημιουργήσει μια πολύ όμορ-
φη σχέση ζωής. Τι είναι αυτό που ξε-
χωρίζεις σε εκείνη;
Με τη Γωγώ η σχέση αυτή είχε έρθει πολύ 
πιο νωρίς από το Χριστινάκι! Η Γωγώ είναι 
ένας άνθρωπος, από τους πιο σημαντικούς 
για μένα, που, όπως εγώ λέω, είναι η αδερφή 
που δεν είχα ποτέ. Μου φωνάζει, μου κά-
νει παρατηρήσεις και μου λέει πως έχει πά-
ντα δίκαιο, αλλά ξέρει κατά βάθος πως έχω 
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εγώ! Αυτό που ξεχωρίζω, όμως, 
σε εκείνη είναι το πόσο αληθι-
νή είναι! Αληθινή, στα όμορφα 
αλλά και στα δύσκολα! Ξέρω 
πως θα είναι εκεί ακόμα και 
στιγμές που δεν θα μπορεί, θα 
βρει τρόπο να είναι δίπλα μου 
και εκεί για μένα! Υπάρχουν, 
όμως, στιγμές που θα με εκνευ-
ρίσει και θα διαφωνήσουμε σε 
τι παπούτσι ταιριάζει στο ρούχο 
που της πήρα για την εκπομπή ή 
για το πού το άφησα, ενώ είναι 
μπροστά της και δεν το βλέπει! 
Αυτή είναι η Γωγώ και γι’ αυτό 
την αγαπώ.

Ξέρεις, μου φαίνεσαι 
πολύ «επιλεκτικός» άν-
θρωπος και δεν το λέω 
μόνο για τα ρούχα που 
επιλέγεις να φοράς! 
Έχεις κάνει εκπτώσεις σε 
ορισμένους ανθρώπους, 
οι οποίοι σε έχουν «ανα-
γκάσει» να υιοθετήσεις τη 
συγκεκριμένη στάση;
Εκπτώσεις δεν κάνω. Αυτό που 
κάνω είναι υπομονή και δίνω 
ευκαιρίες στους ανθρώπους, 
είτε αυτό είναι σε προσωπικό 
είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. 
Απλά κάποιοι αναλώνουν τις 
ευκαιρίες που τους δίνονται, 
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 
λόγος να είναι μέρος της ζωής 
μου!

Πώς μπορεί κάποιος να 
κερδίσει την εμπιστοσύ-
νη σου και να σπάσει τον 
«τοίχο-ασπίδα» που έχεις 
φτιάξει;
Γενικά είμαι πολύ εύκολος άν-
θρωπος στο να εμπιστευτώ και 
να δώσω πράγματα και ευκαιρί-
ες στους άλλους. Αυτό που δεν 
μου αρέσει είναι να εκμεταλ-
λεύεται ο άλλος αυτή την εμπι-
στοσύνη! Έτσι με χάνει και μετά 
απλά υπάρχει αυτός ο «τοίχος» 
που λες, που απλά δύσκολα 
προσπερνιέται, εάν χάσεις την 
ευκαιρία σου!

Κατά καιρούς βλέπουμε 
διάφορους ανθρώπους 
να κάνουν συλλογή από 
διάφορα πράγματα. Εσύ 
είσαι συλλέκτης κάποιου 
αντικειμένου;

Ναι, η αλήθεια είναι πως έχω 
και εγώ μια μανία «συλλογής», 
πέραν του ότι μαζεύω οτιδήπο-
τε σε ρούχο ή προπ θεωρώ πως 
ίσως μου χρειαστεί μελλοντικά 
σε κάποια δουλειά και γεμίζω 
το βεστιάριό μου. Έχω και μια 
πολύ μεγάλη συλλογή από φλι-
τζάνια! Την ξεκίνησα λίγο πριν 
τις σπουδές μου και τη συνεχί-
ζω μαζεύοντας φλιτζάνια από 
όπου κι αν ταξιδέψω ή γενικότε-
ρα αν βρω σε κάποιο κατάστη-
μα! Σε ό,τι χρώμα, μέγεθος και 
σχήμα φανταστείς!

Υπάρχει κάτι το οποίο 
ονειρεύεσαι να κάνεις 
εδώ και πολλά χρόνια, 
αλλά ακόμη να το κάνεις 
πράξη;
Βασικά, δεν μπορώ να πω πως 
έχει κάτι συγκεκριμένο. Όπως 
σου προανέφερα, είμαι άτο-
μο που βάζει στόχους και έχω 
τεράστια υπομονή! Οπότε ό,τι 
έχω ονειρευτεί το κάνω με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο πραγματι-
κότητα! Εντούτοις, μέσα σε όλα 
αυτά που «εκκρεμούν» θα ήταν 
μια συνεργασία με τη Sarah 
Brightman! Αυτό είναι ένα όνει-
ρο που ακόμα δεν έχει γίνει 
πράξη!

Για ποιο πράγμα στη ζωή 
σου αισθάνεσαι περισσό-
τερο ευγνώμων;
Νομίζω πως δεν είναι ένα 
πράγμα, αλλά δύο! Το πρώτο εί-
ναι ότι είμαι υγιής και δημιουρ-
γικός. Το δεύτερο είναι το γεγο-
νός ότι έχω στη ζωή μου άτομα 
τα οποία επιλέγω εγώ να έχω 
και με γεμίζουν, είτε αυτό είναι 
οικογένεια, φίλοι ή συνεργάτες!

Εξ όσων γνωρίζω, έκανες 
το costume design για τις 
ανάγκες της επερχόμε-
νης ταινίας «Brothers». 
Πώς ήταν η εμπειρία 
αυτή;
Το «Brothers» της σκηνοθέτι-
δας Γιάννας Αμερικάνου ήταν 
η 4η μου ταινία (μεγάλου μή-
κους). Το να κάνεις τα κοστού-
μια για μια ταινία είναι πολύ 
δημιουργικό και έχει τις δικές 
του προκλήσεις, διότι μπαίνεις 
στη διαδικασία να αντιληφθείς 
πώς έχει φανταστεί ο δημιουρ-
γός-σκηνοθέτης αυτούς τους 
χαρακτήρες και μετά να μπορέ-
σεις και εσύ να τους «δημιουρ-
γήσεις» ενδυματολογικά βάσει 
της δικής του σκέψης, αλλά 
βάζοντας πάντα τη δική σου 
προσωπικότητα στη δουλειά. Τη 
συγκεκριμένη ταινία την έχω κά-
νει μαζί με την Άντρεα Χ” Νικό-
λαου. Θα μπορούσα να πω ότι 
πλέον είναι το άλλο μου μισό 
όσον αφορά τις ενδυματολογι-
κές δουλειές που αναλαμβάνω!

Το «Gold Boutique» έχει 
πραγματικά κλέψει την 
παράσταση στην «Οδό 
Σασικράτους». Ακόμη και 
η βιτρίνα του μαγνητίζει 
τα βλέμματα. Τι είναι αυτό 
που θεωρείς ότι κεντρί-
ζει το ενδιαφέρον στον 
κόσμο; Τα κομμάτια που 
έχεις στο κατάστημά σου 
είναι μοναδικά...
Ευτυχώς, για μένα, οι εταιρεί-
ες που φιλοξενώ στο κατάστη-
μα με ευκολύνουν στο να δη-
μιουργώ ωραίες εικόνες για 
τους περαστικούς! Έχω ταιριά-
ξει απίστευτα την αισθητική της 
Yvonne Bosnjak με τα ARMA 
Leader και τα παπούτσια της 
SCHUTZ. Όταν έχω τον χρόνο 
και δημιουργώ και τα δικά μου 
σχέδια, τότε νιώθω ακόμη κα-
λύτερα! Είναι αυτό που λέμε ότι 
όλα είναι θέμα χημείας και με 
αυτές τις εταιρείες η χημεία μας 
πάει σούπερ!  ok!   

 ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

ΧΑΤζΗΜΗΝΑ 

 

«ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΜΟΥ 

ΑΡΕΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ

Ο ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

ΜΟΥ !»
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ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ 
ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΕΣ 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΗΣ

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ «REPAINT YOUR 
LIFE» ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 

Ο YIANNIS MICHAEL 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΣ 
ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ

REPAINT YOUR LIFE

Ο πιστός υποστηρικτής της δύναμης της ενέργειας,
Yiannis Michael, επί σκηνής.
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Στο πολυαναμενόμενο inspirational event του 
με τίτλο «Repaint your life» ο πιστός υποστη-
ρικτής της δύναμης της ενέργειας, Yiannis 

Michael, που παροτρύνει να επιλέξουμε τη ζωή 
που θέλουμε να ζήσουμε χωρίς φόβο, με απώτε-
ρο σκοπό να μεταμορφώσουμε τους μεγαλύτε-
ρούς μας φόβους σε κινητήριο δύναμη προς μια 
επιτυχημένη πορεία, πραγματοποιήθηκε για δεύ-
τερη συνεχόμενη χρονιά στη Λευκωσία. Το κοινό 
είχε την ευκαιρία να εμπνευστεί, να ταυτιστεί, να 
δει και να ακούσει σημαντικές αληθινές ιστορί-
ες ζωής, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια 
που χρειάζεται για να πετύχει τη ζωή που θέλει να 
αποκτήσει. Στη σκηνή, μαζί με τον Yiannis Michael 
βρέθηκε και η κορυφαία motivational speaker, 
καλλιτέχνις, ανθρωπίστρια και ακτιβίστρια, γνωστή 
ως «Iron Lady of Pakistan», η κ. Muniba Mazari. 
Μια γυναίκα στα 30, που μετά από μια ζωή γεμά-
τη δοκιμασίες και ένα δυστύχημα, που της προ-
κάλεσε παράλυση στα κάτω άκρα, αναγεννήθη-
κε μέσα από τις στάχτες της και σήμερα αποτελεί 
μιαν από τις πιο δυναμικές motivational speakers 
εν ζωή. Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Μα-
ρία Κάνθερ. Χορηγοί επικοινωνίας ΣΙΓΜΑ και 
Madame Figaro. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο Αντώνης και η Μάρω Μιχαήλ.
O Γιάννης και η Ελένη Μιχαήλ.

Ο πιστός υποστηρικτής της δύναμης της ενέργειας,
Yiannis Michael, επί σκηνής.
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Ο Μιχαήλ Χαραλαμπίδης 
και ο Γιώργος 
Βαρδακαστάνης.

Η Στέφανη Γεωργιάδη 
και ο Bradley Bickam 
Distras. 

Ο Παύλος Χαραλαμπίδης, η Θέκλα 
Νικολάου και η Χριστιάνα Τάκα.

Η Θεοδώρα Οικονομίδη, ο Νάκης Θεοχαρίδης, η Έλενα Ζαχαρίου και 
η Claire Sirrien. 

Η Μαρία 
Νικολάου.

Η Μαρία Ιωάννου και
η Βέρα Λυσιώτη. 

Ο Γιάννος Γεωργιάδη και
η Bojana Delic

Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Μαρία Κάνθερ
με δημιουργία Ανδρέα Ζαννετίδη.

Η Νίκη Πολυκάρπου, η Ελένη Μιχαήλ 
και ο Άρης Πολυκάρπου. 

Ο Όμηρος και η Μάρω 
Μαρκίδη.

Η καλλιτέχνις, 
ανθρωπίστρια 
και ακτιβίστρια, 
γνωστή ως 
«Iron Lady of 
Pakistan»,
κ. Muniba 
Mazari, η οποία 
μίλησε στην 
εκδήλωση για 
τα βιώματά της.



37

Ο Παύλος Χαραλαμπίδης, η Θέκλα 
Νικολάου και η Χριστιάνα Τάκα.

Ο Σάββας Σάββα, ο Χάρης Κυπριανού 
και η Στεφανία Μιτσίδη.

Ο Ανδρέας Πατσαλίδης και 
η Μαρία Κρασιά.

Η Ιωάννα και η Χαρά Σταύρου.

Η Κριστιάνα Γεωργίου.

Ο Νικόλας 
Γεωργιάδης.Η Θεοδώρα Οικονομίδη, ο Νάκης Θεοχαρίδης, η Έλενα Ζαχαρίου και 

η Claire Sirrien. 

H Φωτεινή Καραγιαννίδου 
και η Γεωργία Ευσταθίου.

Η Άννα Χατζηγεωργίου και
η Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου - Χουλιώτη. 

Η Ιωάννα Σμυρίλλη και 
η Βαρβάρα Γεωργιάδου.

Ο Γιάννος Γεωργιάδη και
η Bojana Delic

Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Μαρία Κάνθερ
με δημιουργία Ανδρέα Ζαννετίδη.

Η Έλενα Νικολάου.
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Η Kέιτλιν τζένέρ, Η οποια συζέι μέ τΗ στένΗ τΗσ φιλΗ σοφια Χατσινσ
-23 έτών-, ανοιξέ τισ πορτέσ του σπιτιου τΗσ στο μαλιμπου στο πέριοδικο 

οκ! (βρέτανικΗ  έdition) και μασ ξέναγΗσέ στο έσώτέρικο του

Kέιτλιν τζένέρ

Η Kέιτλιν τζένέρ, Η οποια συζέι μέ τΗ στένΗ τΗσ φιλΗ σοφια Χατσινατσινα σ

«ΔΕΝ ΜΕ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΩ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ»
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Η Kέιτλιν τζένέρ, Η οποια συζέι μέ τΗ στένΗ τΗσ φιλΗ σοφια Χατσινσ
-23 έτών-, ανοιξέ τισ πορτέσ του σπιτιου τΗσ στο μαλιμπου στο πέριοδικο 

οκ! (βρέτανικΗ  έdition) και μασ ξέναγΗσέ στο έσώτέρικο του

«ΔΕΝ ΜΕ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΩ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ»

Ο αγαπημένος χώρος της Κέιτλιν στο σπίτι είναι η 
μπροστινή βεράντα και μάλιστα η ίδια ανέφερε ότι 

έχει απίστευτη θέα. 
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ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
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Πόσο συχνά βλέπεις την Κιμ και 
τον Κάνιε;
Τους είδα στις διακοπές των Χριστουγέν-

νων, ωστόσο τους βλέπω συχνά. Μιλάω με τον 
Κάνιε και μου αρέσει αυτό που κάνει τώρα. Είναι 
πολύ καλός άνθρωπος και περνούμε πολύ καλά. 
Έχει καλή ψυχή, είναι έξυπνος, δημιουργικός και 
ευγενικός.

Η Κιμ εκπαιδεύεται για να γίνει δικηγό-
ρος. Θεωρείς ότι είναι απογοητευτικό 
που κάποιοι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι 
είναι σε θέση να το επιτύχει;
Γι' αυτό ακριβώς θα το κάνει! Δουλεύει πολύ 
σκληρά. Ο πατέρας της [Ρόμπερτ Καρντάσιαν] 
ήταν δικηγόρος και έτσι το είχε -ανέκαθεν- στο 
πίσω μέρος του μυαλού της. Ασχολήθηκε με τη 
μεταρρύθμιση των φυλακών και την ενέπνευσε. 
Τώρα κάνει μαθήματα στο σπίτι, τρεις ή τέσσερεις 
φορές την εβδομάδα, για τρεις ώρες την ημέρα. 
Λέει ότι θα διαρκέσει λίγο περισσότερο - ίσως 
πέντε χρόνια - αλλά μου είπε ότι θέλει να κάνει το 
δικό της δικηγορικό γραφείο και να εργαστεί για 
τη μεταρρύθμιση των φυλακών και να προσπαθή-
σει να προσλάβει πολλούς πρώην κρατούμενους 
[που έχουν σπουδάσει νομική], για να βοηθήσουν 
το σύστημα φυλακών. Η Κιμ είναι ένας εκπληκτι-
κός άνθρωπος. Τρέφω μεγάλο σεβασμό γι' αυτήν 
και τι έχει κάνει. Έχει δημιουργήσει μια καταπλη-
κτική οικογένεια.
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Η Σοφία Χάτσινς μίλησε για τη σχέ-
ση που έχετε και είπε ότι δεν ήσασταν 
ποτέ μαζί, ερωτικά. Πώς θα περιέγρα-
φες τη σχέση σας;
Είμαι πολύ τυχερή που έχω μια τόσο σπου-
δαία φίλη σαν τη Σοφία. Έχουμε μια υπέρο-
χη ζωή και κάνουμε τα πάντα μαζί. Όλοι χρει-
άζονται τέτοιου είδους ανθρώπους στη ζωή 
τους. Έχει τη ζωή της και εγώ τη δική μου. Ζού-
με μαζί στο σπίτι μας στο Μαλιμπού και στη-
ρίζουμε η μια την άλλη. Έχουμε μια υπέροχη 
φιλία.

Η αλήθεια είναι ότι είχε γραφτεί πως 
είχατε αρραβωνιαστεί...
Τα Media έχουν εμμονή. Η Σοφία κι εγώ εί-
μαστε απλώς φίλες. Προσπαθώ να την βοη-
θήσω, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη και εκείνη 
κάνει το ίδιο για εμένα. Δεν υπάρχει τίποτα πε-
ρισσότερο απ’ αυτό. 

Κάποτε, είχες πει ότι «εάν υπήρχε κά-
ποια γυναίκα στη ζωή σου, θα ήταν 
περισσότερο φιλική σχέση, παρά μια 
σοβαρή σχέση». Μάλιστα, είχες πει 
ότι θα σκεφτόσουν το ενδεχόμενο να 
βγαίνεις με άντρες. Έχει αλλάξει κάτι;  
Για να είμαι ειλικρινής μαζί σoυ, δεν με βλέ-
πω να συνάπτω σχέση με κανέναν στο μέλλον. 
Δεν είναι αυτό που ψάχνω. Έχω πολλά άλλα 
πράγματα στη ζωή μου. Σε κλίμακα από το ένα 
έως το δέκα, αυτό είναι το ένα. Έχω παντρευ-
τεί τρεις φορές. Έχω διανύσει αυτόν τον δρό-
μο. Είμαι 70 ετών και θέλω να απολαύσω τη 
ζωή μου! Έχω υπέροχους φίλους και δεν το 
σκέφτομαι καν!

Έχουν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια 
από τότε που αποκάλυψες ότι είσαι 
τρανσέξουαλ. Πώς αισθάνεσαι σήμε-
ρα; 
Αισθάνομαι διαφορετική, καθώς έζησα όλη 
μου τη ζωή με μυστικά. Ήταν τόσο  περίπλο-
κα όλα. Ωστόσο, σήμερα ξυπνάω το πρωί και 
αισθάνομαι ο εαυτός μου, όλη μέρα. Θέλω 
να πω ότι χρειάζομαι  περισσότερο χρόνο να 
ετοιμαστώ (γέλια),  αλλά η ζωή μου είναι πολύ 
πιο απλή. Έχω μιαν αποστολή και ένα σκοπό, 
τα οποία δεν είχα ποτέ πιο πριν και προσπαθώ 
να αλλάξω τον κόσμο. Τώρα, έχω αυτήν την 
"πλατφόρμα". Δεν είναι εύκολο, αλλά το επε-
ξεργάζομαι!

Τι βλέπεις όταν κοιτάζεσαι στον κα-
θρέφτη; 
Όταν ξυπνάω το πρωί και βλέπω τον εαυτό 
μου, περπατώ και σκέφτομαι, "Hey, αυτό είναι! 
Μου φαίνεται πολύ καλό!".

Τι θα ήθελες να πεις στον νεαρότερο 
εαυτό σου;  
Ειλικρινά, δεν θα άλλαζα τίποτα. Ναι, υπήρ-
ξαν πολλοί αγώνες - η δεκαετία του '80 ήταν 

η χειρότερη. Όταν ήμουν 30 ετών, ζούσα 
σε ένα σπίτι για έξι χρόνια  και απομονώθη-
κα από τον κόσμο. Προσπαθούσα να αλλά-
ξω πριν γίνω 40 ετών, και όταν έγινα 39 ετών 
δεν έπαιρνα την απόφαση. Δεν ήρθε η ώρα 
για εμένα προσωπικά ή για την κοινωνία. Τότε, 
πέντε μήνες αργότερα, αφού αποφάσισα ότι 
έπρεπε να "ξαναγυρίσω" στη ζωή, γνώρισα την 
Κρις και ήμασταν μαζί για 23 χρόνια. Είχαμε 
μια μεγάλη οικογένεια και δύο ακόμη παιδιά. 
Δεν το μετανιώνω.

Ποια από τις κόρες σου σού δίνει τις 
καλύτερες συμβουλές αναφορικά με 
τη μόδα;
Θέλω να φορώ ωραία, νεανικά πράγματα,  
αλλά στην πραγματικότητα είμαι 70 ετών και 
πρέπει να φοράω ρούχα ανάλογα με την ηλι-
κία μου. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, απευ-
θύνομαι περισσότερο στην Κιμ, ειδικά στην 
αρχή που έκανα την αλλαγή. Θυμάμαι ότι ρώ-
τησα την Κιμ μια ερώτηση σχετικά με τη μόδα 
και με κοίταξε και είπε: "Λοιπόν, είμαι η μόδα" 
[γέλια]. Αυτό που φοράει εκείνη, είναι αυτό 
που γίνεται μόδα. Γι' αυτό -πάντα- εκτιμώ τις 
συμβουλές της.

Έχεις κάνει Botox ή βάλει συμπληρώ-
ματα, έτσι ώστε να "κρατιέσαι"; 
Ναι! Όλη μου τη ζωή παρακολουθούσα τι 
έκαναν οι πρώην γυναίκες μου, που έβαζαν 
κρέμες νυχτός και γι' αυτό κάνω κι εγώ τα ίδια 
πράγματα. Φροντίζω το δέρμα μου και φορώ 
αντηλιακή κρέμα. Είμαι τυχερή, που σε ηλικία 
70 ετών "κρατιέμαι" καλά. Πάντα σκεφτόμουν 
ότι "Δεν θέλω να γίνω μια ‘γριά’ γκόμενα". 
Ήθελα να δείχνω νεότερη, αλλά ανακάλυψα 
ότι ακόμη και οι "γκόμενες" στην ηλικία μου, 
μπορούν να είναι cool!

Όταν διέρρευσε η είδηση για τον Πρί-
γκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ, 
αναφορικά με την απομάκρυνσή 
τους από τα βασιλικά τους καθήκο-
ντα, υπήρχαν αναφορές που τους 
συνέκριναν με την Κάιλι και την Κιμ, 
όσον αφορά τα χρήματα που μπο-
ρούν να βγάλουν.  Θεωρείς ότι αυτό 
είναι κομπλιμέντο;
Όλο αυτό μοιάζει με φιλοφρόνηση. Δεν γνω-
ρίζω πολλά για το τι συνέβη με το πριγκιπικό 
ζεύγος, αλλά είμαι σίγουρη ότι εάν ήταν ελεύ-
θεροι να κάνουν ό,τι ήθελαν,  θα μπορούσαν 
-πιθανώς- να κάνουν πολλά, αλλά είναι περί-
πλοκο - και θεωρώ ότι η οικογένειά μου είναι 
δυνατή! ok!   

ΤΗΣ AnnAbel ZAMMit  
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

PHOtOS: SiMOn PeRRY ADDitiOnAl PHOtOS: 
lUKe JOHn SMitH AnD tARKAn AlGin  

StYlinG: HennY letAilleUR At HOllY CORbett 
RePReSentS  ASSiSteD bY: WenDY MCClenDOn 
MAKe-UP: KiP ZACHARY USinG KYlie COSMetiCS 

AnD KKW beAUtY

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΡΑ!
Πρόκειται για ένα σπίτι τεσσάρων υπνοδωμα-
τίων, το οποίο βρίσκεται πάνω σε μια πλαγιά 
ενός λόφου σε μικρή απόσταση από την πα-
ραλία του Μαλιμπού και προσφέρει μιαν απί-
στευτη θέα. Το τηλεοπτικό αστέρι του reality 
show «Κeeping Up With the Kardashians» 
ανέφερε ότι θα ήθελε να κάνει κάποιες αλλα-
γές στο σπίτι, αλλά θα χρειαστεί πολύς και-
ρός για να πάρει άδεια για τα διαδικαστικά.
Τα δωμάτια που θέλει να ανακαινίσει και να 
επεκτείνει είναι η κουζίνα και η κρεβατοκάμα-
ρα, την έκταση της οποίας θέλει να διπλασι-
άσει και να προσθέσει έναν προτζέκτορα για 
να παρακολουθεί ταινίες. Επίσης, θα ήθελε 
να χτίσει ένα άλλο γκαράζ για να στεγάσει τα 
-πολυάριθμα- οχήματά της, αλλά και ένα υπνο-
δωμάτιο για φιλοξενούμενους. Τα 2/4 του 
σπιτιού έχουν θέα τον ωκεανό, ενώ τα άλλα 
έχουν θέα τις βουνοπλαγιές. Στον τελευταίο 
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όροφο του σπιτιού βρίσκονται 
το σαλόνι, η κουζίνα, η απο-
θήκη, το κυρίως υπνοδωμάτιο, 
το μπάνιο και η ντουλάπα. Το 
σπίτι αποτελείται επίσης από 
ένα γραφείο και έξτρα υπνο-
δωμάτια, τα οποία βρίσκονται 
στον κάτω όροφο του σπιτιού 
και έχουν πρόσβαση στο γκα-
ράζ. Το σπίτι είναι ουδέτερα 
διακοσμημένο και επικρατεί 
το σκούρο ξύλο στις τραπε-
ζαρίες, στην κουζίνα και στον 
κεντρικό διάδρομο, με ένα 
ελαφρύτερο τόνο ξύλου στο 
σαλόνι. Λόγω του χωρισμέ-
νου επιπέδου του σπιτιού, το 
σαλόνι έχει υψηλότερες ορο-
φές και είναι πιο ευρύχωρο 
από την κουζίνα και την τραπε-

ζαρία. Η Κέιτλιν ανέφερε ότι 
σχεδίασε κάτι πολύ μοντέρνο 
για τα γούστα της.
Το εξωτερικό του σπιτιού εί-
ναι εντυπωσιακό και θυμίζει 
καρτ ποστάλ. Εκεί υπάρχει μια 
πισίνα και ένα τζακούζι, στο 
οποίο Κέιτλιν περνάει αρκετό 
χρόνο!
Υπάρχει επίσης μια βεράντα 
με πολλές επιλογές καθισμά-
των, καθώς επίσης και μια εξω-
τερική τραπεζαρία με σόμπες 
για τους κρύους μήνες του 
χειμώνα!
Εκτός από τη Σοφία και την 
Κέιτλιν, στο σπίτι διαμένουν 
και τα δύο αξιαγάπητα σκυ-
λάκια τους, ο Μπάξτερ και η 
Μπέρθα.
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Τα μαλλια σου σε 
απογοηΤευουν μερα με 
Τη μερα… Κι ομωσ, για να 
εχεισ γερα Και ομορφα 
μαλλια πρεπει να εχεισ 
Το αναλογο hair know… 
how! αΚολουθησε 
μεριΚα απλα βημαΤα, 
ωσΤε Τα υγιη μαλλια 
να γινουν επιΤελουσ 
Και διΚη σου 
πραγμαΤιΚοΤηΤα.

αποχαιρεΤα 
Τισ bad hair 
days

Dercos Nutri 
Protein 
Shampoo, της 
Vichy, εμπλου-
τισμένο με φυ-
σικά «σουπερ-
ενεργά» συστα-
τικά και λιπίδια, 
που προσφέ-
ρουν βαθιά θρέ-
ψη στις ίνες της 

τρίχας και λειαί-
νουν το πε- ρίβλημά της. είναι η 
τέλεια λύση αν τα μαλλιά σου εί-
ναι ξηρά από τις πολλές τεχνικές 
εργασίες στις οποίες τα έχεις υπο-
βάλλει.

Nature Box, της Henkel, τέσσερις ξεχωριστές σειρές περι-
ποίησης μαλλιών, με αβοκάντο, βερίκοκο, αμύγδαλο και ρόδι. 
είναι βασισμένες σε 100% έλαια κρύας απόσταξης φυσικών 
συστατικών, έχουν Vegan σύνθεση, δεν περιέχουν σιλικόνες 
και τεχνητές χρωστικές. επίσης, τα σαμπουάν δεν περιέχουν 
sulfates, δημιουργώντας έτσι ένα λεπτό φίλτρο προστασίας και 
λάμψης στα μαλλιά χωρίς να τα βαραίνουν.

Argan Oil Post Colour Hair Line, του Korres, νέα σειρά περιποί-
ησης μαλλιών μετά τη βαφή. σαμπουάν, μαλακτική κρέμα και μάσκα 
μαλλιών, είναι εμπλουτισμένα με έλαιο argan, απομακρύνουν τα υπο-
λείμματα της βαφής, ενυδατώνουν την τρίχα χωρίς να την επιβαρύνουν, 
ενισχύουν την ένταση και διάρκεια του χρώματος και της λάμψης, και 
χαρίζουν απαλά μαλλιά με υγιή όψη και ελαστικότητα.

The Blowdry 
Cream, από τη 
σειρά Stylista, 
της L'Oreal 
Paris, μια κρέμα με 
έλαιο σπόρων στα-
φυλιού, που προ-
σφέρει προστασία 
από τη θερμότητα 
έως 230°C. βοη-
θά πολύ στο ίσιω-
μα, ενώ παράλλη-
λα προσφέρει και 
«σώμα» στην τρίχα. 
επομένως τα μαλ-
λιά σου θα φαίνο-
νται πιο πλούσια.

Ενυδατικό Αρω-
ματικό Spray, της 
σειράς Pure Detox 
της Orzene, προ-
σφέρει μακράς διάρ-
κειας φρεσκάδα στα 
μαλλιά με υπέροχο 
διακριτικό άρωμα. 
βοηθά στην πρόλη-
ψη της εναπόθεσης 
αστικών ρύπων, χα-
ρίζοντας αναζωογό-
νηση, με λάμψη που 
διαρκεί. προσφέρει 
απαλότητα στα μαλ-
λιά για πολύ εύκολο 
χτένισμα.

Hair Volume™ της New 
Nordic Health Brands AB, δι-
ατροφικό συμπλήρωμα σε ταμπλέ-
τες, που ενισχύει την τρίχα και αυ-
ξάνει τον όγκο και την πυκνότητα 
των μαλλιών σου. Ζωτικά θρεπτικά 
συστατικά (μήλο, κεχρί, εκουιζέτο, 
αμινοξέα, βιοτίνη και παντοθενικό 
οξύ) έχουν ευεργετική δράση στους 
θύλακες της τρίχας, στο δέρμα και 

στα νύχια. περιέχει 
χαλκό για τη δια-
τήρηση του χρώ-
ματος των μαλ-
λιών και ψευ-
δάργυρο για 
υγιές δέρμα 
και νύχια. θα 
τις βρεις στα 
φαρμακεία.
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Η κοσμετολογία 
αναβαθμίζεταί ολοενα 
καί περίσσοτερο… καί μασ 
προτείνεί πρωτοπορίακα 
«θαύματα», προϊοντα 
δΗλαδΗ, πού θα 
θεσούν τερμα στα 
οποίαδΗποτε 
προβλΗματακία 
αντίμετωπίζείσ.

εξί θαύματα
στο μπούντ-
ούαρ σού

Vetiver & Golden Vanilla, 
η νέα προσθήκη στη συλλογή 
Cologne Intense Collection, Jo 
Malone London, ένα λαμπερό 
και γενναιόδωρο άρωμα που σε 
ταξιδεύει στην εξωτικό νησί της 
μαδαγασκάρης. θα το βρεις 
και σε Hair Mist, ενώ μπορείς να 
το συνδυάσεις και με άλλα αρώ-
ματα του οίκου.

Revitalift Filler, L'Oreal, 
αμπούλες εμπλουτισμένες 
με καθαρό υαλουρονικό οξύ 
στην υψηλότερη συγκέντρω-
ση συγκριτικά με τα υπόλοι-
πα προϊόντα L’Oréal Paris και 
βιταμίνη β5. ενυδατώνουν 
εντατικά και ανορθώνουν την 
επιδερμίδα μέσα σε μόλις 7 
ημέρες, σε 6 βασικά σημεία 
του προσώπου.

Tissue Mask Multi 
Collagen, Bioten, υφα-
σμάτινη μάσκα με κολλα-
γόνο, αποτελεί την τέλεια 
λύση για το αφυδατω-
μένο και θαμπό δέρμα 
σου. προσφέρει άμεση 
περιποίηση στο δέρμα 
σου, κάνοντας τις λεπτές 
γραμμές να εμφανίζονται 
πιο λείες μετά τη χρήση.

Uniq One All 
in One Hair 
Treatment Green 
Tea Edition, της 
Revlon Professional, 
μια νέα παγκόσμια 
καινοτομία. Η 1η μά-
σκα σε μορφή spray 
που δεν ξεβγάζεται 
και προσφέρει στα 
μαλλιά τα 10 κυριότε-
ρα οφέλη, με άρωμα 
από πράσινο τσάι.! Η 
εύκολη λύση που πά-
ντα ονειρευόσουν, για 
πανέμορφα, υγιή και 
λαμπερά μαλλιά.

Exception 
Marine Intensive 
Redensifying Serum, 
Thalgo, ενισχυμένος και 
πλούσιος αντιρυτιδικός 
ορός καθημερινής χρή-
σης με υψηλές συγκε-
ντρώσεις υαλουρονικού 
οξέος. προσφέρει μεταξέ-
νια απαλότητα στην επι-
δερμίδα, δίνει άμεσα ασύ-
γκριτη σφριγηλότητα και 
νεανικότερη εμφάνιση. 
με λεπτή υφή σαν μετάξι 
δίνει όγκο και αναδιαμορ-
φώνει. για πιο λείο, σφρι-
γηλό, ομοιόμορφο δέρμα 
με νεανική λάμψη και φω-
τεινότητα.

Curl Tonic από τη 
σειρά Stylista, 
της L’Oreal Paris, 
με εκχύλισμα goji, 
που ζωντανεύει τις 
μπούκλες, διατηρεί 
το σχήμα τους και 
την κίνηση τους. Χα-
ρίζει φυσική, υγιή 
εμφάνιση και λάμ-
ψη στις μπούκλες 
σου. είναι εύκολο 
στην εφαρμογή στο 
σπίτι ή όπου και αν 
βρίσκεσαι… και το 
πιο σημαντικό; εί-
ναι ανθεκτικό στην 
υγρασία.
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instagram:mariannahadjimina

insta-tip
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
OFFICE CHIC
ΤΟ ΚΛΑσΙΚΟ ΚΑρΟ συΝΑΝΤΑ
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ-μπΟρΝΤΟ δΙΝΟΝΤΑσ μΙΑ θηΛυΚη 
ΝΟΤΑ σΤΟ ΑυσΤηρΟ ΑΝΤρΙΚΟ ΚΟσΤΟυμΙ

Ένα ζευγάρι γυαλια ηλιου
είναι απαραίτητα ακόμη και τις κρύες 

χειμωνιάτικες μέρες! (PARFOIS)

EM
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I

είναι απαραίτητα ακόμη και τις κρύες 

insta-tipinsta-tip

Ζιβάγκο €19.99, 
TEZENIS.

Παντελόνι €47, 
TOP SHOP.

Trench coat €92, 
TOP SHOP.

Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.

Δακτυλίδι, 
PARFOIS.

Blazer €77, 
TOP SHOP.

Παντελόνι €30, 
DOROTHY 
PERKINS.

Τσάντα,
FOLLI FOLLIE.

Μποτάκι, 
ALDO.

ΝΟΤΑ σΝΟΤΑ σΝΟΤΑ ΤΟ ΑυσΑυσΑ Τηρ
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Jacket €48, 
TOP SHOP.

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Western leopard
Το leopard print συνανΤα Το western look
σε εναν δυναμικο συνδυασμο
που θα κλεψει Τισ ενΤυπώσεισ.

style icon shoppingshoppingshoppingshopping

που θα κλεψει Τισ ενΤυπώσει

Ζιβάγκο €12.99, 
TEZENIS.

Ζώνη, 
MANGO.

Φόρεμα €59,
TOP SHOP.

Φούστα €25.95, 
ZARA.

Μποτάκι, 
MANGO.

Καπέλο, 
PARFOIS.

Φόρεμα €17.99, 
STRADIVARIUS.

Παντελόνι €39.95, 
ZARA.

Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.

BL
U

M
A

RI
N

E
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CLASSIC MATCH
Το σκούρο μπλε και οι αποχρώσεισ Τού καφε 
αποΤελούν εναν απο Τούσ αγαπημενούσ μασ 
all time classic χρώμαΤικούσ σύνδύασμούσ

CLASSIC MATCH

Φούστα,
MARKS&SPENCER.

Τσάντα €59.95, 
ZARA.

Καρφίτσα μαλλιών, 
PARFOIS.

Zώνη, 
PIAZZA ITALIA.

Παντελόνι Denim Hunter 
€99.95, DEBENHAMS.

Πουκάμισο Peacocks, 
UBER.

Σκουλαρίκια 
€12.99, 

MANGO.

Φούστα 
Warehouse €40, 
DEBENHAMS.

Γόβα, 
ALDO.

Παντελόνι,
TOMMY HILFIGER.
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ΜΠΛΕ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

Το συγκρότημα «Μπλε» με τα διαχρονικά 
τραγούδια έρχεται σήμερα Κυριακή, 16 

Φεβρουαρίου, στις 21:30, στη μουσική σκηνή 
RED στην Έγκωμη. Με επτά άλμπουμ και ένα 

διπλό best off στο ενεργητικό τους, έχουν 
καθιερωθεί ως ένα από τα μακροβιότερα και 
πιο αγαπημένα συγκροτήματα της ελληνικής 

μουσικής σκηνής. Ο ήχος αλλάζει και η 
Τζώρτζια μαζί με τον Γιώργο Παπαποστόλου, 

συνθέτη και ιδρυτή του συγκροτήματος 
στο σαξόφωνο, και τον Πάνο Παπάζογλου 

στην κιθάρα, παρουσιάζουν ένα πιο 
εσωτερικό, ξεχωριστό unplugged. Τιμή €20. 

Πληροφορίες 99059257.

«ALADDIN»
ΕΝΑ ΥΠΕΡΘΕΑΜΑ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ!

Η Ακαδημία Χορού Αντιγόνης Τασουρή φέτος 
γιορτάζει 30 χρόνια από την ίδρυσή της και, σε 
συνεργασία με τον Πολιτιστικό Όμιλο «ΜΟΡ-

ΦΗ», παρουσιάζει για πέντε μόνο παραστάσεις, την 
Παρασκευή 6, Σάββατο, 7 και την Κυριακή, 8 Μαρ-
τίου, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, το μιούζικαλ 
«Aladdin». Η θεατρική διασκευή και η ελεύθερη ελλη-
νική μεταφορά του Νεοκλή Νεοκλέους βασίζεται στο 
γνωστό αραβικό παραμύθι «Χίλιες και μια νύχτες». Κε-
ντρικός άξονας της παράστασης είναι οι αγαπημένες 

περιπέτειες του Αλαντίν. Πρόκειται για ένα υπερθέαμα 
επί σκηνής με επαγγελματίες ηθοποιούς και χορευτές 
και με τη συμμετοχή των μαθητών της Ακαδημίας. Στις 
παραστάσεις συμμετέχουν και τα παιδιά της Ακαδημίας 
Χορού Αντιγόνης Τασουρή. Τιμή Εισιτηρίου: €15,00. 
Χορηγοί Επικοινωνίας: Ράδιο Πρώτο και το περιοδικό 
Check in Cyprus. Για προπώληση εισιτηρίων στο www.
soldouttickets.com.cy και στα καταστήματα Stephanis 
Electronics. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 22510480.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«THE ABSENCE OF A 
VIRGIN LAND - 
A FAKE LANDSCAPE» 
ΜΕΧΡΙ 19/02/2020
Η γκαλερί Αποκάλυψη θα πα-
ρουσιάσει την έκθεση ζωγραφι-
κής της Μερόπης Παύλου με τίτλο «The Absence of a Virgin 
Land - A Fake Landscape. «Η κλιματική αλλαγή και η καταστρο-
φή 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 επηρεά-
ζει αυτή η νέα πραγματικότητα την καθημερινότητα των ανθρώ-
πων; Για περισσότερες πληροφορίες 22300150 / 000.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕκΑΝΟυliving

«REACH OUT»
AΤΟΜΙκΗ ΕκΘΕΣΗ

ΤΟυ ΤΟΜΜυ

Στην τρίτη του ατομική έκθεση, με τίτλο «Reach 
Out», θα παρουσιάσει το Σάββατο, 22 Φεβρου-
αρίου, στις 17:00, στο Cito Gourmet Express 
στη Λευκωσία, ο Tommy Χρυσοστόμου. Ο δημι-
ουργός περνά τα όρια της μπογιάς σε καμβά, με 
έργα που συνδυάζουν, εκτός των άλλων, υφές, 
γλυπτά και τεχνητά άνθη. Επηρεασμένος κυρί-
ως από συναισθήματα και εμπειρίες, εστιάζει 
και έχει τις αντιθέσεις σαν πυρήνα, τόσο τεχνικά 
όσο και οπτικά. Χρώματα και θεματικές συγκρού-
ονται με έναν υπέροχο, σουρεαλιστικό τρόπο και 
απλώνουν το χέρι στον παρατηρητή επιβάλλο-
ντας την προσοχή του θεατή για να τον παρασύ-
ρουν, το κάθε ένα στη δική του ιστορία.

CυPRUS TOURISM AWARDS 2020 
υΠΟΒΟΛΗ υΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 21/02/2020
Για 2η χρονιά και με νέες κατηγορίες βράβευσης, τα Cyprus Tourism Awards 
2020 θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από 
ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, την οποία συνθέτουν καταξιωμένοι επαγγελματίες της 
Κύπρου και του εξωτερικού. Πρόεδρος και φέτος είναι ο Δρ Χρίστος Πατσαλίδης. 
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 
Υφυπουργείου Τουρισμού, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, του Συνδέσμου 
Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου και του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων 
Κύπρου. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 21η Φεβρουαρίου 
2020, ενώ η τελετή βράβευσης θα γίνει τον Απρίλιο του 2020. Αναλυτικές 
πληροφορίες στο: www.tourismawardscy.com. Χρυσός Χορηγός: Top Kinisis. 
Χορηγός Επικοινωνίας: Economy Today.

«THE WAR IN CYPRUS – 
AND CYPRUS IN THE WAR» 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του με τα Κρατικά 
Αρχεία Ηνωμένου Βασιλείου (The National 
Archives), διοργανώνει τη διάλεξη «The War in 
Cyprus – and Cyprus in the War» την Παρασκευή, 
21 Φεβρουαρίου, στις 19:00, στο Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. Ομιλητές θα είναι οι 
κατεξοχήν ειδικοί διαχείρισης κρατικών αρχεί-
ων της Μεγάλης Βρετανίας, Δρ Juliette Desplat 
και Δρ George Hay. Η διάλεξη συμπληρώνει την 
έκθεση του Πολιτιστικού 1940 | Πρόσωπα και 
Εικόνες, Κύπρος και Ελλάδα (Ώρες λειτουργί-
ας: Δευ. – Κυρ. 10:00-19:00 μέχρι 30 Ιουνίου 
2020). Η διάλεξη είναι δωρεάν και θα διεξαχθεί 
στην αγγλική γλώσσα. Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο 22128175.

ΔΙΑΛΕΞΗ
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2ΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
«ΘΑ ΣΕ ΔΩ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ»
Ο 2ο Μαραθώνιος Λευκωσίας, που συνδιοργα-
νώνεται από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό 
RuNicosia και τον Γ.Σ.Π. διοργανώνεται σήμε-
ρα Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020. Φέτος θα 
φιλοξενήσει το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ημιμα-
ραθωνίου, το οποίο αποτελεί μέρος του Παγκύ-
πριου Πρωταθλήματος Στίβου. Ο Μαραθώνιος 
Λευκωσίας τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού 
Εξωτερικών, Δρος Νίκου Χριστοδουλίδη και 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού 
Αθλητισμού Στίβου (Κ.Ο.Ε.Α.Σ.) και από τη 
φετινή χρονιά θα περιλαμβάνεται στο επίση-
μο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Καλεντάρι Στίβου. 
Πληροφορίες για τον αγώνα και για τις εγγρα-
φές στη διεύθυνση www.nicosiamarathonrun.
com και www.nicosiahalfmarathon.com και στο 
70088100. Χορηγοί επικοινωνίας: Τηλεόραση 
ΣΙΓΜΑ και το Συγκρότημα ΔΙΑΣ.

ΓΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ
ΜΕ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ 

ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ

Ένα φαντασμα-
γορικό Gala 
Χορού με αρι-
στουργήματα 
του Κλασικού 
Μπαλέτου από 
όλον τον κόσμο 
παρουσιάζει για 
πρώτη φορά 
στην Κύπρο η 
Atria Music την 

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου, στις 
20.00, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκω-
σίας και το Σάββατο, 22 Φεβρουαρί-
ου, στις 19.00, στο Παττίχειο Δημοτι-
κό Θέατρο Λεμεσού.  Εισιτήρια: www.
soldoutticketbox.com, www.atriamusic.
com. Χορηγοί Επικοινωνίας: Τηλεόραση 
ΣΙΓΜΑ και Συγκρότημα ΔΙΑΣ.

Best of the Rest ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
«ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ»
Βασισμένη στις μνήμες του Γιάνη Βαρουφάκη,
η ταινία «Ενήλικοι στην Αίθουσα», του σκηνοθέτη 
Κώστα Γαβρά, θα προβληθεί τη Τετάρτη, 19 Φε-
βρουαρίου, στις 20:30, στο Θέατρο Ριάλτο στη 

Λεμεσό. Πρωταγωνι-
στούν: Χρήστος Λού-
λης, Αλέξανδρος 
Μπουρδούμης, Ulrich 
Tukur, Δημήτρης Τάρ-
λοου, Χρήστος Στέρ-
γιογλου, Γιώργος 
Χωραφάς κ.α. Διάρ-
κεια: 124’. Για πλη-
ροφορίες και κρα-
τήσεις: 77777745. 
Εισιτήρια: €10 / €8. 
E-ticket: www.rialto.
com.cy

«ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ»
Στα πλαίσια των πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, 
με την ευκαιρία των δέκα χρόνων εγκαινίων του ναού 
του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου Αρχαγγέ-
λου Στροβόλου, η εκκλησιαστική επιτροπή του ναού 
διοργανώνει την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020 και 
ώρα 20:00, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου μεγά-
λη συναυλία «Με Τραγούδια της Καρδιάς». Πρόκει-
ται για ένα μουσικό συναπάντημα του κορυφαίου Ελ-
λαδίτη ερμηνευτή Κώστα Μακεδόνα και των Κύπριων 
καταξιωμένων καλλιτεχνών Φίλιππου Κτενά και Αννί-
τας Κωνσταντίνου. Τους δύο καλλιτέχνες θα πλαισιώ-
νουν ο νεαρός Κύπριος τραγουδιστής Μιχάλης Λυ-
σιώτης, το φωνητικό σύνολο «Sinfonia Magistrale» 
και επταμελής λαϊκή ορχήστρα. Ενορχήστρωση: 

Φώτης Μουσουλίδης, 
Καλλιτεχνική Διεύθυν-
ση: Ρούλα Τυρίμου. Τιμή 
εισόδου €15. Προ-
πώληση εισιτηρίων στα 
τηλέφωνα 99643608, 
99491637.

 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

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…

ΑΘΩΟΙ ΕΝΟΧΟΙ
ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΝΩΑ
«Το αχλάδι της αγωνίας!» 
ψελλίζει έκπληκτη η Έλσα 
Γληνού, αντικρίζοντας το 
πτώμα της νεαρής Ζωής 
Κομνηνού, που πριν από 
λίγες ώρες δήλωνε υπεύθυνη για 
μια σειρά άλυτων φόνων. Η φράση 
αυτή θα οδηγήσει την ίδια και τον 
αστυνόμο Μάνο Βαρσάμη σε μια 
αποτρόπαια διαπίστωση: Κάποιος 
δολοφονεί ανθρώπους χρησιμο-
ποιώντας μεθόδους που ανάγονται 
στον Μεσαίωνα.

Books Etc

 DIGITAL BANKING & PAYMENTS

ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ
Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, σε 
συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό 
- Κλάδο Λευκωσίας, διοργανώνει το Σάββατο, 
22 Φεβρουαρίου, στις 14.30, στους χώρους 
του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκω-
σίας, την εκπαιδευτική δραστηριότητα για οικο-
γένειες με παιδιά «Φτιάχνουμε Χαρταετούς με 
τη Λήδρα και τον Λέδρο». Με συμμετοχή €20 
ανά οικογένεια (η τιμή περιλαμβάνει υλικά για 
την κατασκευή ενός χαρταετού) στηρίζουμε το 
ανθρωπιστικό έργο του Κυπριακού Ερυθρού 
Σταυρού - Κλάδου Λευκωσίας και αγκαλιάζου-
με τις παραδόσεις και την ιστορία του τόπου 
μας. Για δηλώσεις συμμετοχής: 22661475 και 
education@leventismuseum.org.cy. Οι θέσεις εί-
ναι περιορισμένες.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το 2ο Συνέδριο Digital Banking & Payments με τίτ-
λο «Future-Ready Bank», που θα πραγματοποιηθεί 
την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου στο Filoxenia Conference 
Centre της Λευκωσίας, με την τιμητική υποστήριξη 
από την Ένωση Τραπεζών Κύπρου, εστιάζει στον μελ-
λοντικό ρόλο των τραπεζών και τη σημερινή πορεία 
μετάβασης του τραπεζικού τομέα στη νέα ψηφιακή 
πραγματικότητα. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντι-
προσώπων, κ. Δημήτρης Συλλούρης, θα κηρύξει τις 
εργασίες του Συνεδρίου. Διεθνείς εμπειρογνώμονες 

και leaders, όπως και διακεκρι-
μένα στελέχη από τις κυπριακές 
τράπεζες, θα αναλύσουν επίκαι-
ρα θέματα, προβλήματα και προ-
κλήσεις και θα σκιαγραφήσουν 
τις προοπτικές για υλοποίηση νέων μοντέλων με τη 
συνεργασία του Fintech οικοσυστήματος. Χορηγός 
επικοινωνίας: Economy Today. Διοργανωτές: Εκδοτι-
κός οίκος ΔΙΑΣ και η Boussias Communications. Εξα-
σφαλίστε τη συμμετοχή σας στο συνέδριο: www.
eventora.com/en/Events/digitalbankingcy-2020
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

ΚωΣΤΑΣ ΒΟΥΤΣΑΣ

ΔιΑΣωληνωμένΟΣ
ΣΤην ένΤΑΤιΚη 

Δύσκολες στιγμές για τον Κώστα Βουτσά, που 
από το Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου, δίνει μάχη για 
να κρατηθεί στη ζωή, με την είδηση να φέρνει 
στεναχώρια στο πανελλήνιο. «για να ξεκαθαρί-
ζουμε τα πράγματα, ο Κώστας δίνει μια σοβαρή 
μάχη, είναι διασωληνωμένος από τα ξημερώματα 
του Σαββάτου. έίναι αναπνευστικό το πρόβλημα, 
η πηγή του προβλήματος. έίναι σταθερή η κατά-
στασή του. Θα αποφύγω να πω άλλους ιατρι-
κούς όρους, γιατί μπορεί να πω κάτι λάθος και 
δεν θα το ήθελα. έίναι στην έντατική, νιώθω ότι 
γίνονται όλα όσα πρέπει να γίνουν και θα τον 
έχουμε πάλι κοντά μας χαμογελαστό και δυνα-
τό», είπε η σύζυγός του, Αλίκη Κατσαβού, σε 
δηλώσεις της. μέχρι τη στιγμή που γράφονταν 
αυτές οι γραμμές ο 88χρονος ηθοποιός είχε 
σταθερή κατάσταση και ελπίζουμε όλα να πάνε 
κατ’ ευχήν.

ΚΑλιΑ έλέΥΘέριΟΥ

Οι δηλώσεισ για την απΟμακρυνση 
τησ απΟ την εκπΟμπη τΟυ λιαγκα
Σαν κεραυνός έφτασε στ’ αφτιά της Κάλιας Ελευθερί-
ου η απόφαση του ΣΚΑΪ να τερματίσει τη συνεργασία 
της με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, παρουσιάζο-
ντας μάλιστα αστραπιαία και τον αντικαταστάτη της, 
που είναι ο διευθυντής του ΟΚ! Ελλάδας Νίκος Γεωρ-
γιάδης. Η ίδια, μιλώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές, 
είπε: «Νόμιζα ότι τελειώνουν την τηλεοπτική σεζόν τον 
Φεβρουάριο (γέλια). Έξι μήνες ήταν με τα πάνω και τα 
κάτω της… Αυτό που ήθελα να πάρω από την ελληνι-
κή τηλεόραση το πήρα σε μία ζωντανή εκπομπή με 
όλες τις δυσκολίες και με όλα αυτά που πρέπει να 
κάνεις στον αέρα… Είναι νωρίς να σου πω τι θα 
κάνω… Με πιάνεις εξ απροόπτου. Στεναχωρήθηκα, 
είναι δύσκολο να αποχωρίζεσαι μία ομάδα. Τους 
αγάπησα έναν-έναν, νομίζω κι αυτοί…»!

AυτΟ θα ειναι τΟ τραγΟυδι
τησ κυπρΟυ

EUROVISION

ΤΖωρΤΖιΑ ΠΑνΑγη

με πΟλυ χαμηλεσ
βαθμΟλΟγιεσ στΟ
My Style RockS
Mπορεί μετά τον επικό καβγά της με τη 
Δήμητρα Αλεξανδράκη να δέχθηκε τη 
συγγνώμη της, ωστόσο η Τζώρτζια συνεχί-
ζει ακάθεκτη να ανταλλάζει σκληρά λόγια 
με τις υπόλοιπες συμπαίκτριές της. Η 
Κύπρια παρουσιάστρια την γλίτωσε και 
αυτήν τη βδομάδα και δεν αποχώρησε, 
παρά τις πολύ χαμηλές βαθμολογίες που 
συγκέντρωσε. Θα χρειαστεί μεγάλη προ-
σπάθεια για να μπορέσει να παραμείνει 
στο ριάλιτι μόδας.

o Sandro Nicolas, ως γνωστόν, είναι ο τραγουδιστής που θα 
εκπροσωπήσει την κύπρο στον 65ο διαγωνισμό τραγουδιού 
της eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στο ρότερνταμ της 

Ολλανδίας, μετά την περσινή νίκη του ντάνκαν λόρενς, παίζοντας 
στο πιάνο την μπαλάντα του «Arcade». την τετάρτη που μας πέρασε, 
ο Sandro αποκάλυψε μέσα από τα social media του τον τίτλο του 
τραγουδιού, ο οποίος είναι Running. τη σύνθεση του τραγουδιού έχει 
αναλάβει ο αυστραλιανής καταγωγής συνθέτης και ερμηνευτής Alfie 
Arcurie, και ο αυστριακός σκηνοθέτης Marvin Dietmann την καλλιτε-
χνική διεύθυνση της κυπριακής συμμετοχής στην eurovision 2020. 
o Marvin προέρχεται από μεγάλες επιτυχίες στον διαγωνισμό, αφού 
σκηνοθέτησε το 2014 την conchita Wurst. 
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ΈγινΈ πατΈρας! 
ςε πελάγη ευτυχίας πλέει ο γιάν-
νης αντετοκούνμπο και η σύζυγός 
του Μαράια, αφού ήρθε στη ζωή 
το μωρό τους τη Δευτέρα που μας 
πέρασε. το αγαπημένο ζευγάρι 
έχει ήδη στο σπίτι τον γιο τους και 
ο Έλληνας σουπερστάρ του NBA 
άρχισε να μοιράζεται μαζί μας τις 
πρώτες φωτογραφίες δεχόμενος 
συγχαρητήρια από θαυμαστές του 
από όλο τον κόσμο. το όνομα του 
μικρού θα είναι Λίαμ τσαρλς αντε-
τοκούνμπο. 

 

JUST THE 2 OF US

Αυτή θΑ είνΑί ή κρίτίκή
επίτροπή
Το Just The 2 Of Us έρχεται τις επόμενες 
εβδομάδες στις οθόνες μας και πριν μερι-
κά 24ωρα διέρρευσαν τα ονόματα της κρι-
τικής επιτροπής. Αυτή θα την συνθέτουν οι 
Σταμάτης Φασουλής, Δέσποινα Βανδή και 
η Βίκυ Σταυροπούλου. Παρουσιαστής θα 
είναι ο Νίκος Κοκλώνης και οι ιθύνοντες 
του σόου ελπίζουν ότι βρήκαν τους ιδανι-
κούς κριτές και παρουσιαστές για να έχουν 
υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

XαρΗς αριςτΈιΔΟΥ

πρΈΜιΈρα Η ΈκπΟΜπΗ
τΟΥ TrAvEl TimE

Ο Χάρης αριστείδου ετοιμάζεται να επιστρέ-
ψει στην τηλεόραση σε ρόλο παρουσιαστή με 
ένα νέο project, που αναμένεται να λατρέψει 
το τηλεοπτικό κοινό. Η νέα ταξιδιωτική εκπο-
μπή του Χάρη αριστείδου «Travel Time», σε 
συνεργασία με το Pluton Travel, αναμένεται να 
κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση ςιγΜα, στις 
21 Μαρτίου. Όπως επεσήμανε ο ηθοποιός σε 
τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή «Όλα 
καλά», πρόκειται να παρακολουθήσουμε δέκα 
εκπομπές από οκτώ προορισμούς. 

BiG BrOTHEr

το νεο trailer εγίνε viral 
«Να είναι ο εαυτός τους και να βγουν 
μπροστά, χωρίς όρια, χωρίς τοί-
χους...» λέει στους διαγωνιζόμενους 
το trailer του Big Brother, που έρχεται 
στις οθόνες μας αρχές Μαρτίου. Η 
παραγωγή του ριάλιτι αξιολογεί μέσα 
από το μικροσκόπιό της τους πιο ισχυ-
ρούς διαγωνιζόμενους που επέλεξε 
μέσα από χιλιάδες αιτήσεις και είναι οι 
μέρες που θα παρθούν οι τελικές απο-
φάσεις. Έντονες και πολύ διαφορετι-
κές προσωπικότητες θα αποτελέσουν 
τους διαγωνιζόμενους του Big Brother, 
που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέ-
ρον από το τηλεοπτικό κοινό.

γιαννΗς αντΈτΟκΟΥΜπΟ 

ΈγινΈ ΜΥςτικα 
Η κΗΔΈια τΟΥς
ςτη δημοσιότητα δόθηκε την τετάρτη 
που μας πέρασε το πιστοποιητικό 
θανάτου του θρύλου του NBA Kόμπι 
Μπράιαν και της κόρης του τζιάνα. 
ςτο πιστοποιητικό θανάτου αποκαλύ-
φθηκε πως πραγματοποιήθηκε μυστι-
κά και μακριά από τις κάμερες η 
κηδεία τους, σε ιδιωτική τελετή στο 
κοιμητήριο Pacific view memorial 
Park, στην περιοχή κορόνα ντελ 
Μαρ της καλιφόρνια. Ως γνωστόν η 
επικήδεια τελετή θα πραγματοποιηθεί 
στις 24 Φεβρουαρίου στο «Staples 
Center», το γήπεδο των Λος Άντζελες 
Λέικερς, σε μια σημαδιακή ημερομη-
νία, καθώς ο κόμπι φορούσε το 
νο24 αγωνιζόμενος στους Λέικερς, 
ενώ η τζιάνα φορούσε το νο2 στο 
γυμνάσιο του Harbor Day School, 
όπου και φοιτούσε. το «παρών» τους 
θα δώσουν μέλη της οικογένειας, 
φίλοι, αθλητές και επίσημοι του 
νΒα, πολιτικοί και κάτοχοι διαρκείας 
των Λέικερς. Η τελετή θα μεταδοθεί 
από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά 
δίκτυα. 

KOmπι και τΖιανα ΜπραΪαντ
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

PLUTON TRAVEL
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 
των νέων γραφείων του Pluton Travel στη Λευκω-
σία, στην οδό Λεωφόρο Νίκης 40, Κατάστημα 
42. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
πλήθος συνεργατών, όπως και φίλων που ταξι-
δεύουν με το Pluton Travel. Ακολούθησε party 
σε γνωστό cocktail bar στη Λευκωσία, όπου 
παρουσιάστηκε σε ένα όμορφο videoclip η νέα 
ταξιδιωτική εκπομπή Travel Time με τον Χάρη 
Αριστείδου, όπου θα ξεκινήσει να προβάλλεται 
από τον Μάρτιο στην τηλεόραση του ΣΙΓΜΑ. Ο Κυριάκος Μοσφιλωτής, η Μικαέλα Αντωνίου, η Νίκη Νικολάου, ο Άντρος 

Αντωνίου, η Εβελίνα Αντωνίου, η Ραφαέλα Μικαλή και ο Σάββας Πετσιωτής
Η Σοφία και η Ελένη 
Σάββα

Η Έλενα Σκουτελά, η Εβελίνα Αντωνίου 
και η Σκεύη Κλεάνθους

Ο Νικόλας Ιωαννίδης και
η Γεωργία Αναστασίου

Η Μαρία Κυριάκου και ο Αντώνης 
Αντωνίου

 Η Λουκία 
Κυριάκου

Η Σκεύη Κλεάνθους και ο Μάριος 
Ανδρέου

Η Εβελίνα 
Αντωνίου

Ο Ανδρέας Γερμανός και
η Αγγέλα Σκαγιά

Ο Χάρης Αριστείδου Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια.
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ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

HUAWEI
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 
Πάνω από δέκα χρόνια επιτυχημένης 
πορείας στην κυπριακή αγορά 
συμπλήρωσε με την αυλαία του 2019 
η Huawei και η εταιρεία διοργάνωσε 
μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Royal 
Hall στη Λευκωσία για να γιορτάσει 
το γεγονός και να χαιρετίσει την 
έναρξη της νέας δεκαετίας και τη 
μετάβαση στην ψηφιακή κοινωνία.

Ο Νίκος Ιωάννου και ο Ανδρόνικος 
Κάκκουρας

Η Έλενα Ηλία, ο Γιώργος Παπαδέλης 
και η Άννα Χατζίδου

Ο Κρις 
Σεραφείμ

Ο Βελισσάριος Φελλάς και ο Μάριος 
Ρούσος

Ο Herman Fi, ο Yaohui Li και ο Θάνος 
Χρονόπουλος

Η Annie Fang και ο Jen Fang

Η Φιλίτσα Χαραλάμπους και ο Γιάννης 
Κρικίδης

Ο Αντώνης Αντωνίου, η Στάλω 
Γιανναπή και ο Κυριάκος Σωκράτους

Ο Γιώργος
Κωμοδρόμος

Ο Πόλυς Πολυβίου και
ο Τρύφωνας Τρυφωνόπουλος

Ο Νικόλαος Λάζαρης 
στην ομιλία του είπε 
ότι κατά τη διάρκεια 
των 10 επιτυχημένων 
ετών παρουσίας και 
δραστηριότητας της 
Huawei στην Κύπρο, 
η εταιρεία μαζί με τους 
συνεργάτες της κατάφερε  
να προσφέρει στους 
Κύπριους πολίτες και 
επιχειρήσεις προϊόντα 
και υπηρεσίες βασισμένα 
στα υψηλότερα δυνατά 
τεχνολογικά επίπεδα.

PLUTON TRAVEL
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 
των νέων γραφείων του Pluton Travel στη Λευκω-
σία, στην οδό Λεωφόρο Νίκης 40, Κατάστημα 
42. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
πλήθος συνεργατών, όπως και φίλων που ταξι-
δεύουν με το Pluton Travel. Ακολούθησε party 
σε γνωστό cocktail bar στη Λευκωσία, όπου 
παρουσιάστηκε σε ένα όμορφο videoclip η νέα 
ταξιδιωτική εκπομπή Travel Time με τον Χάρη 
Αριστείδου, όπου θα ξεκινήσει να προβάλλεται 
από τον Μάρτιο στην τηλεόραση του ΣΙΓΜΑ. Ο Κυριάκος Μοσφιλωτής, η Μικαέλα Αντωνίου, η Νίκη Νικολάου, ο Άντρος 

Αντωνίου, η Εβελίνα Αντωνίου, η Ραφαέλα Μικαλή και ο Σάββας Πετσιωτής
Η Σοφία και η Ελένη 
Σάββα

Η Έλενα Σκουτελά, η Εβελίνα Αντωνίου 
και η Σκεύη Κλεάνθους

Ο Νικόλας Ιωαννίδης και
η Γεωργία Αναστασίου

Η Μαρία Κυριάκου και ο Αντώνης 
Αντωνίου

 Η Λουκία 
Κυριάκου

Η Σκεύη Κλεάνθους και ο Μάριος 
Ανδρέου

Η Εβελίνα 
Αντωνίου

Ο Ανδρέας Γερμανός και
η Αγγέλα Σκαγιά

Ο Χάρης Αριστείδου Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια.
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«BEST VALUE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ»
ΕΓκΑΙνΙΑΣΤηκΕ Το ΠρώΤο 
onE-STop-Shop ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤην κύΠρο 
Το πρώτο one-stop-shop αποκλειστικά για επαγ-
γελματίες ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Λεμε-
σό, με στόχο να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσί-
ες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επαγγελ-
ματιών του νησιού. Το «BEST VALUE για επαγγελ-
ματίες» απευθύνεται σε διάφορες επιχειρήσεις. 
Στα εγκαίνια παρευρέθη πλήθος κόσμου και 
ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ! ήταν εκεί.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος 
Νικολαΐδης. 

Η Κωνσταντίνα Χειμωνίδου 
και η Δήμητρα Μιχαήλ

Ο Μάριος Κωνσταντίνου, ο Γιώργος Τσακιστός 
και ο Βασίλης Πετρίδης

Ο Γιώργος Θεοδώρου, η Τζοάνα Κορωνιά, η Δήμητρα 
Δασκαλάκη και η Μαριάννα Παπαδοπούλου

Ο Γιάννης Βλαχονικολέας και
ο Αριστοτέλης Παντελιάδης

Ο Ιάσονας Νεοφύτου Ο Νίκος Σαρρής Ο Μιχάλης Σωκράτους, ο Αδάμος Κόμπος και
ο Νίκος Αγαπίου

Ο Ευθύμιος 
Παπαϊωάννου

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια. 
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«BEST VALUE ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ»
ΕΓκΑΙνΙΑΣΤηκΕ Το ΠρώΤο 
onE-STop-Shop ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤην κύΠρο 
Το πρώτο one-stop-shop αποκλειστικά για επαγ-
γελματίες ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Λεμε-
σό, με στόχο να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσί-
ες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επαγγελ-
ματιών του νησιού. Το «BEST VALUE για επαγγελ-
ματίες» απευθύνεται σε διάφορες επιχειρήσεις. 
Στα εγκαίνια παρευρέθη πλήθος κόσμου και 
ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ! ήταν εκεί.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος 
Νικολαΐδης. 

Η Κωνσταντίνα Χειμωνίδου 
και η Δήμητρα Μιχαήλ

Ο Μάριος Κωνσταντίνου, ο Γιώργος Τσακιστός 
και ο Βασίλης Πετρίδης

Ο Γιώργος Θεοδώρου, η Τζοάνα Κορωνιά, η Δήμητρα 
Δασκαλάκη και η Μαριάννα Παπαδοπούλου

Ο Γιάννης Βλαχονικολέας και
ο Αριστοτέλης Παντελιάδης

Ο Ιάσονας Νεοφύτου Ο Νίκος Σαρρής Ο Μιχάλης Σωκράτους, ο Αδάμος Κόμπος και
ο Νίκος Αγαπίου

Ο Ευθύμιος 
Παπαϊωάννου

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια. 

VENERE GROUP
ΣΤΑ ΕΓκΑΙνΙΑ Τού νΕού 
ΕκΘΕΣΙΑκού Χώρού 
ΣΤη ΛΑρνΑκΑ
Ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ! βρέ-
θηκε στο άνοιγμα του νέου εκθεσιακού 
χώρου του Venere Group στη Γρηγόρη 
Αυξεντίου στη Λάρνακα. Στον χώρο 
υπάρχουν επιλογές από επώνυμα γου-
στόζικα έπιπλα, όπως επίσης πίνακες και 
αξεσουάρ διακόσμησης για κάθε τύπο.

Ο Ανδρέας Βύρας, ο Ανδρέας Χρυσταλλένος, ο Γιώργος Χρυσταλλένος 
και ο Αδάμος Χρυσταλλένος

Ο Κυριάκος Τσαγγαρίδης

Η Μαρία Κοσμά, η Μαρία Παπαϊωάννου και 
η Νηλώ Κατωδρύτη

Ο Αδάμος Χρυσταλλένος, η Νίκη Κοσιή, ο Σάββας Κοσιής και 
ο Γιάννης Καπίλλας Η Ραφαέλλα Ανδρέου, η Χριστιάνα Κωνσταντίνου,

η Έλενα Χρυσταλλένου και η Λεώνη Χρυσταλλένου

Ο Stefano Basso, ο Ανδρέας 
Χρυσταλλένος και
ο Κωνσταντίνος Ραφαελλίδης

Ο  Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο Ανδρέας Χρυσταλλένος, 
ο Σάββας Κοσιής, ο Γιώργος Χρυσταλλένος και 
ο Κωνσταντίνος Ιακώβου

Η Alexandra Award και
η Kyri. T. Morphi

Η Χριστιάνα Ισαάκ, η Νίκη Χρυσταλλένου, η Στάλω και ο Ανδρέας 
Ηλία, και ο Γιώργος Χρυσταλλένου

Ο Γιώργος Ξυδάς και η Λουκία 
Κυπριανίδου

Ο Ανδρέας Ζαμπάς, ο Λούκας Τζέλλας, ο Πάρης 
Χριστοφίδης, ο Γιώργος Καλλένος και ο Λούης 
Δημητρίου
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ΔΑΝΟΣ 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ 
Η διεύθυνση και το προσωπικό της εται-
ρείας ΔΑΝΟΣ, Διεθνείς Σύμβουλοι και 
Εκτιμητές Ακινήτων, γιόρτασαν το νέο έτος 
και την επιτυχημένη δραστηριοποίηση της 
εταιρείας σε Κύπρο, Ελλάδα και Σερβία. 
Παρευρέθηκαν εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 
φίλοι, πελάτες και συνεργάτες της ΔΑ-
ΝΟΣ, οι οποίοι ευχήθηκαν στην εταιρεία 
να συνεχίσει με επιτυχία τις δραστηρι-
ότητές της στον χώρο του Real Estate.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΘΑ ΣΑΣ 
ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ 
ΤΕΡΜΑ
Οι εκπρόσωποι 
των ΜΜΕ βρέ-
θηκαν στο Συνε-
δριακό Κέντρο 
του Γ.Σ.Π. για να 
ενημερωθούν για 
τον 2ο Μαραθώ-
νιο Λευκωσίας, 
ο οποίος θα 
διεξαχθεί σήμερα 
Κυριακή 16η Φε-
βρουαρίου 2020 
με σλόγκαν «Θα 
σε δω στο τέρμα». 
Χορηγοί επικοινω-
νίας: Τηλεόραση 
ΣΙΓΜΑ και Συ-
γκρότημα ΔΙΑΣ

Η οικογένεια ΔανούΟ Άγγελος Κωνσταντίνου και
ο Λούκας Γεωργίου

Ο Άθως και η Ρούλα Μωυσέως
Η Νεοφύτα Παναγιώτου και
η Φλώρα Πέτρου

Ο Γιάννης Ερωτοκρίτου και
η Ελένη Αβερκίνου

Ο Παναγιώτης 
Αργυρού

Η Βούλα Κωνσταντίνου και
η Νατάσσα Σάββα

Η Κυριακή Κυριάκου, ο Αντώνης Γιωργαλλίδης, ο Θεόδωρος 
Καυκαρίδης, ο Κρις Γιανναράς και ο Φοίβος Κωνσταντινίδης

Ο Κρις Γιανναράς και ο Κρίτωνας 
ΕρωτοκρίτουΗ Μαρία Κάνθερ Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη.
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ΔΑΝΟΣ 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ 
Η διεύθυνση και το προσωπικό της εται-
ρείας ΔΑΝΟΣ, Διεθνείς Σύμβουλοι και 
Εκτιμητές Ακινήτων, γιόρτασαν το νέο έτος 
και την επιτυχημένη δραστηριοποίηση της 
εταιρείας σε Κύπρο, Ελλάδα και Σερβία. 
Παρευρέθηκαν εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 
φίλοι, πελάτες και συνεργάτες της ΔΑ-
ΝΟΣ, οι οποίοι ευχήθηκαν στην εταιρεία 
να συνεχίσει με επιτυχία τις δραστηρι-
ότητές της στον χώρο του Real Estate.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΘΑ ΣΑΣ 
ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ 
ΤΕΡΜΑ
Οι εκπρόσωποι 
των ΜΜΕ βρέ-
θηκαν στο Συνε-
δριακό Κέντρο 
του Γ.Σ.Π. για να 
ενημερωθούν για 
τον 2ο Μαραθώ-
νιο Λευκωσίας, 
ο οποίος θα 
διεξαχθεί σήμερα 
Κυριακή 16η Φε-
βρουαρίου 2020 
με σλόγκαν «Θα 
σε δω στο τέρμα». 
Χορηγοί επικοινω-
νίας: Τηλεόραση 
ΣΙΓΜΑ και Συ-
γκρότημα ΔΙΑΣ

Η οικογένεια ΔανούΟ Άγγελος Κωνσταντίνου και
ο Λούκας Γεωργίου

Ο Άθως και η Ρούλα Μωυσέως
Η Νεοφύτα Παναγιώτου και
η Φλώρα Πέτρου

Ο Γιάννης Ερωτοκρίτου και
η Ελένη Αβερκίνου

Ο Παναγιώτης 
Αργυρού

Η Βούλα Κωνσταντίνου και
η Νατάσσα Σάββα

Η Κυριακή Κυριάκου, ο Αντώνης Γιωργαλλίδης, ο Θεόδωρος 
Καυκαρίδης, ο Κρις Γιανναράς και ο Φοίβος Κωνσταντινίδης

Ο Κρις Γιανναράς και ο Κρίτωνας 
ΕρωτοκρίτουΗ Μαρία Κάνθερ Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη.
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«PIANO & VOICE 
CHAPTERS»
ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΗΝ 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία η πρεμιέρα της πα-
ράστασης «Piano & Voice 
Chapters», με τη Μάρα 
Κωνσταντίνου και τον Σάβ-
βα Σάββα στο πιάνο, στο 
Κοσμικό Κέντρο Αντωνά-
κης, και ο φωτογραφικός 
φακός του ΟΚ! ήταν εκεί.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - 
ΚΡΙΣΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΤΙΣ 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκαν οι εκ-
δηλώσεις των εγκαινίων των 
Αιθουσών Ελληνικών και Φι-
λαναγνωσίας στο Δημοτικό 
Σχολείο Χρυσελεούσας (ΚΒ) 
και Δημοτικό Σχολείο Λακα-
τάμειας Γ’ στη Λευκωσία.

Η Τζούλι Γρηγορίου και
ο Πάνος Γερολεμίδης

Η Πόπη Αριστείδου και
ο Γιώργος Ευαγόρου Η Σκεύη Γεωργίου 

Η Ιωάννα 
Μωυσέως

Ο Σάββας Σάββα, η Βασιλική και ο Στέλιος 
Αναστασιάδη

Η Μάρα 
Κωνσταντίνου επί 
σκηνής

Ο Αλέξης Χαραλάμπους 
και η Ελένη Χατζημιχαήλ

Ο Υπ. Παιδείας 
Πρόδρομος 
Προδρόμου

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια.

Πρόδρομος Πρόδρομος 
ΠροδρόμουΠροδρόμου

Η Ηλιάνα Κανάρα και
η Γιούλα Κοκκίνου

Ο Μάριος Κωνσταντίνου
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

  Μ. Σ. ΙαΚωβΙδηΣ

Η Emirates, η μεγαλύτε-
ρη διεθνής αεροπορική 
εταιρεία παγκοσμίως, δί-

νει την ευκαιρία στους Κύπριους 
επιβάτες να ταξιδέψουν στον μα-
γευτικό Ειρηνικό Ωκεανό. Η Αυ-

στραλία και η Νέα Ζηλανδία εί-
ναι ακόμα πιο κοντά με τους ειδι-
κούς ναύλους από την Emirates, 
που είναι διαθέσιμοι για κρατή-
σεις που θα πραγματοποιηθούν 
μέχρι την 1η Μαρτίου και για τα-

ξίδια που θα λάβουν χώρα από 
τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 31 
Οκτωβρίου 2020. Για περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά 
με την προσφορά, επισκεφτείτε 
www.emirates.com.

ALL NATURAL
Τα ΝΕα ΦΥΣΙΚα ΠροΪοΝΤα
αΠο Τα αΛΛαΝΤΙΚα γρηγορΙοΥ
Την ολοκαίνουργια σειρά από προϊόντα κοπής All 
Natural μας παρουσιάζουν τα Αλλαντικά Γρηγορί-
ου. Ψητό Στήθος Γαλοπούλας και Ψητό Ζαμπόν 
με 100% φυσικά συστατικά. Χωρίς συντηρητικά, 
χωρίς χημικά πρόσθετα, χωρίς χρωστικές, χωρίς 
καπνό και χωρίς αλλεργιογόνα, τα δύο νέα προϊό-
ντα κοπής All Natural αφουγκράζονται τη σύγχρο-
νη τάση για στροφή στη φυσική διατροφή για όλη 
την οικογένεια. Με συστατικά από φυσικές πηγές, 
όπως σέσκουλο, ασερόλα, καρότο και χαρουπό-
μελο, φέρνουν τη φύση στην κουζίνα μας! Η εται-
ρεία Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή και την εμπορία αλλαντικών και άλλων 
κρεατοσκευασμάτων από το 1976. Γνωστά για 
την υψηλή τους ποιότητα, όλα τα προϊόντα Γρηγο-
ρίου φτιάχνονται κάτω από αυστηρές συνθήκες 
υγιεινής, εφαρμόζοντας ένα εξελιγμένο πρόγραμ-
μα εκσυγχρονισμού και αυτοματοποίησης της πα-
ραγωγής και της συσκευασίας.

αΠοΚΛΕΙΣΤΙΚοΣ δΙαΝοΜΕαΣ 
ΤοΥ ΧαρΤοΦΥΛαΚΙοΥ ΤωΝ 
pRemiUm mixeRs & sodA 
beveRAges THRee CeNTs

ΣΤηΝ ΚΥΠρο
Η Tempo Beverages Cyprus Ltd, από τους κο-
ρυφαίους διανομείς ποτών στην Κύπρο, ανα-
κοίνωσε την συνεργασία της με την εταιρεία 
THREE CENTS, για αποκλειστική πώληση και 
διανομή των προϊόντων της εταιρείας. Έχο-
ντας κερδίσει τις καρδιές του κοινού αλλά 
και των bartenders, η THREE CENTS είναι μια 
εταιρεία premium mixers & soda beverages 
που ιδρύθηκε το 2014 από τρεις επαγγελ-
ματίες bartenders σε συνεργασία με τον ιδι-
οκτήτη της εισαγωγικής εταιρείας Granikal, 
Βασίλη Καλαντζή, στην Ελλάδα. Η Tempo 
Beverages Cyprus Ltd, μετρά ήδη τρία χρό-
νια δραστηριοποίησης στην κυπριακή αγορά 
και έχει πλέον εδραιωθεί ως μία από τις ση-
μαντικότερες και πιο έμπειρες εταιρείες στον 
τομέα της

sepToNA ΚαΙ ΥΠΕραγορΕΣ 
ΣΚΛαβΕΝΙΤη

αΠΛΕΣ ΠραξΕΙΣ,
αξΙαΣ 2.000 ΕΥρω

Με το μήνυμα «Φροντίδα στην πράξη σημαί-
νει να στηρίζουμε όλοι μαζί οικογένειες που το 
έχουν ανάγκη» ολοκληρώθηκαν τη χρονιά που 
πέρασε δύο σημαντικές δράσεις Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης με θεαματικά αποτελέ-
σματα. Πρόκειται για τις «απλές πράξεις, μεγά-
λης αξίας» από τη Septona και τις Υπεραγορές 
Σκλαβενίτη που αγκαλιάστηκαν και αγαπήθη-
καν από το κυπριακό κοινό. Συγκεκριμένα, η 
Septona και οι Υπεραγορές Σκλαβενίτη κάλε-
σαν τους καταναλωτές να αγοράσουν επιλεγ-
μένα προϊόντα Septona σε προσφορά και να 
στηρίξουν με τις αγορές τους το έργο του φι-
λανθρωπικού συνδέσμου Funraising. Οι δρά-
σεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο δεκαπενθή-
μερα, κατά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο και Νοέμ-
βριο. Τα προϊόντα της 100% ελληνικής εταιρεί-
ας SEPTONA εισάγονται και διανέμονται στην 
Κύπρο από την εταιρεία ΕΥΡΗΚΑ.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Με τον όρο στοματική υγιεινή αναφερόμαστε στο 
σύνολο των ενεργειών που αφορούν τη φροντίδα του στόματός μας, 
όπως η απομάκρυνση της μικροβιακής πλάκας και η διατήρηση ενός 
περιβάλλοντος που δεν ευνοεί την εκδήλωση παθήσεων της στοματι-
κής κοιλότητας. Μέσα από πολλές έρευνες έχει επιβεβαιωθεί ότι παθή-
σεις των δοντιών και των ούλων μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό 
βαθμό τη γενική υγεία του σώματος. Η πλήρης γκάμα οδοντιατρικών 
προϊόντων GUM μπορεί να σας βοηθήσει στην πρόληψη προβλημά-
των και την φροντίδα της στοματικής υγείας. Τα προϊόντα στοματικής 
υγιεινής διατίθενται σε φαρμακεία και online στο νέο Κυπριακό Ηλε-
κτρονικό Κατάστημα EvZeen.com, από την εταιρεία Μ. Σ. Ιακωβίδης, 
μέλος του Ομίλου MSJ.

EmiratEs
Η ΑυστρΑλίΑ κΑί Η ΝέΑ ΖΗλΑΝδίΑ έίΝΑί πλέοΝ πίο κοΝτΑ
μέ τουσ κΑτΑπλΗκτίκουσ ΝΑυλουσ τΗσ

  eURoLife, 2020

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕδΩ
Στο επαγγελματικό συνέδριο με 
κεντρικό μήνυμα «2020 - Το μέλ-
λον είναι εδώ», που πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 31 Ια-
νουαρίου 2020 στο Συνεδριακό 
Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, 
πάνω από 250 ασφαλιστικοί σύμ-
βουλοι είχαν την ευκαιρία να ενη-
μερωθούν για τις νέες προκλή-
σεις της αγοράς. Στο συνέδριο, 
που στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, 
απηύθυνε χαιρετισμό ο διευθύ-

νων Σύμβουλος Συγκροτήματος 
Τράπεζας Κύπρου, κ. Πανίκος Νι-
κολάου και ο Εκτελεστικός διευ-
θυντής Ασφαλιστικών Εργασιών, 
κ. Λούης Ποχάνης. 

Tempo Beverages Cyprus LTd

  ΣΥΜΜΕΤοΧη ΤηΣ ΧαραΛαΜΠΙδηΣ ΚρΙΣΤηΣ

«μΑΖί γίΑ έΝΑ κΑλυτέρο δίΑδίκτυο»
στο πλΑίσίο τΗσ ΗμέρΑσ ΑσφΑλουσ δίΑδίκτυου 2020
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  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧαραλαΜπίδΗΣ ΚρίΣΤΗΣ

Στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Ημέρας για την Ασφάλεια 
στο Διαδίκτυο θα πραγμα-

τοποιηθεί, για άλλη μια χρονιά, 
ημερίδα με θέμα: «Μαζί για Ένα 
Καλύτερο Διαδίκτυο», την Τρίτη, 
11 Φεβρουαρίου 2020, από τις 
8:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. στο 
Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» 

στη Λευκωσία. Η ημερίδα διοργα-
νώνεται από το Υπουργείο Παιδεί-
ας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας σε συνεργασία με τη 
CYTA και την Epic, με την υποστή-
ριξη των εταίρων του Ευρωπαϊκού 
Έργου: Κέντρο Ασφαλούς Διαδι-
κτύου - CΥberSafety και της Εθνι-
κής Στρατηγικής για ένα Καλύτερο 

Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύ-
προ. Με σύνθημα «Μαζί για Ένα 
Καλύτερο Διαδίκτυο» η ημερίδα 
έχει ως στόχο να καλλιεργήσει την 
υπευθυνότητα, τον σεβασμό και τη 
δημιουργική αξιοποίηση του διαδι-
κτύου στη ζωή μας. Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να βρουν περισσό-
τερες πληροφορίες για την ημερί-

δα και να την παρακολουθήσουν 
ζωντανά, μέσω live streaming, στην 
ιστοσελίδα internetsafety.pi.ac.cy/
SID2020. Το επίσημο hashtag της 
ημερίδας είναι #SID2020CY.

Οί νΕΟί δΗΜίΟΥργΟΥν Ενα 
ΜΕλλΟν ΧωρίΣ ΚαρΚίνΟ 

ΒραΒΕΥΤΗΚαν Οί νίΚΗΤΕΣ 
ΤΟΥ παγΚΥπρίΟΥ ΜαθΗΤίΚΟΥ 

δίαγωνίΣΜΟΥ
«Ας ελπίσουμε πως στα επόμενα χρόνια ο 
καρκίνος θα είναι μόνο ένα ζώδιο». «Είναι ανά-
γκη οι μεγάλοι της γης ν’ αφουγκραστούν τον 
ανθρώπινο πόνο και να λάβουν μέτρα πρόλη-
ψης της νόσου». Οι νέοι μέσα από την αυθεντι-
κότητα και την αμεσότητα που τους διακρίνει 
εμπνεύστηκαν, ζωγράφισαν, κατέγραψαν, ορα-
ματίστηκαν… Ένα μέλλον χωρίς καρκίνο! Και 
το διεκδικούν τόσο με λόγια όσο και με έργα. 
Εμείς οφείλουμε να τους ακούσουμε και να 
τους το εξασφαλίσουμε. Είναι η γενιά άλλωστε 
που της ανήκει το μέλλον. Με αφορμή την 4η 

Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου, 
αλλά και την 15η Φεβρουαρίου Παγκόσμια 
Ημέρα Παιδικού Καρκίνου, διοργανώθηκε φέ-
τος για πρώτη χρονιά ο Παγκύπριος Μαθητι-
κός Διαγωνισμός με θέμα «Είμαι νέος και δημι-
ουργώ ένα μέλλον χωρίς καρκίνο».

Dercos Kera-solutions  
ΣΕίρα πΕρίπΟίΗΣΗΣ Μαλλίων 

Η νέα σειρά Dercos 
Kera-Solutions είναι 
η 1η σειρά περιποίη-
σης μαλλιών από τη 
Vichy που επανορθώ-
νει απόλυτα την τρί-
χα, προσφέροντας τη 
σωστή συγκέντρωση 
ενεργών συστατικών 
στα σωστά σημεία, 
χάρη στη μοναδική 

τεχνολογία Pro-Keratin Complex. Πρόκει-
ται για μια ολοκληρωμένη σειρά, η οποία 
βασίστηκε σε εργαστηριακές δοκιμές 
στις οποίες εφαρμόστηκε το σαμπουάν, 
η μάσκα και ο ορός. Η πρωτοποριακή 
καινοτομία Pro-Keratin Complex βασίζεται 
στις ανάγκες περιεκτικότητας κερατίνης 
που έχει κάθε διαφορετικό σημείο της 
τρίχας ανάλογα με το επίπεδο φθοράς του. 
Για αυτό η συγκέντρωση του Pro-Keratin 
Complex της Vichy διαφέρει σε κάθε ένα 
από τα τρία προϊόντα της σειράς, ώστε να 
προσφέρει τη σωστή συγκέντρωση στα 
σωστά σημεία της τρίχας και να παρέχει 
στα μαλλιά προστασία, ενυδάτωση, 
θρέψη, ελαστικότητα και δύναμη.

ΤΟ πρΟγραΜΜα ΚΟίνω-
νίΚΗΣ αλλΗλΕγγΥΗΣ 
Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 πραγματο-
ποιήθηκαν οι εκδηλώσεις των εγκαινίων των 
Αιθουσών Ελληνικών και Φιλαναγνωσίας 
στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας 
(ΚΒ) και Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Γ’ στη Λευκωσία. Οι 
αίθουσες δημιουργήθηκαν μετά τη βράβευση των μαθητών 
των συγκεκριμένων σχολείων, στο πλαίσιο του Παγκύπριου 
Εκπαιδευτικού Διαγωνισμού «Σχολικές Κοινότητες Αναγνωστών», 
που προκήρυξε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε 
συνεργασία με το πρόγραμμα έμπρακτης προσφοράς και κοινω-
νικής αλληλεγγύης «Συμμετοχή» της Χαραλαμπίδης Κρίστης. 

«Μαζί γία ένα Καλύτέρο ΔίαΔίΚτύο»
Στο πλαίΣίο τηΣ ηΜέραΣ αΣφαλούΣ ΔίαΔίΚτύού 2020

ΒρΑΧΙΟΛΙ ΜΑρΤΑΚΙ
Με το δυναμικό μήνυμα «Κάνε το Καραϊ-
σκάκειο Ίδρυμα κομΜάτι της ζωής σου» 
το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα έχει δημιουργή-
σει και φέτος το βραχιόλι μαρτάκι «Μα-
τάκι Ζωής», σχέδιο Χρύσανθου Τζιαπού-
ρα. Φόρεσε και εσύ φέτος στο δεξί σου 
χέρι το δικό σου μαρτάκι και κάνε τη δική 
σου εισφορά αξίας €6 στο Καραϊσκά-
κειο Ίδρυμα… για έναν κόσμο γεμάτο παι-
δικά χαμόγελα! Σύντομα διαθέσιμο από 
το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και σε διάφορα 
σημεία πώλησης σε όλες τις πόλεις (θα 
ανακοινωθούν σύντομα). Πληροφορίες / 
παραγγελίες στο 22210858, 95119565 
και info@karaiskakio.org.cy

ΚαραϊΣΚαΚΕίΟ ίδρΥΜα

 cnP cYPrialiFe 

«DrEAm TEAm – UnSToPPAblE 
onCE AgAIn!»
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή 24 και Σάββατο 
25 Ιανουαρίου 2020, στο Aphrodite 
Hills resort, η πρώτη για φέτος Εκπαι-
δευτική Ημερίδα του Δυναμικού Πω-
λήσεων της CnP CYPrIAlIFE. Στo 
διήμερο, που περιελάμβανε εκπαίδευ-
ση, δραστηριότητες, δείπνο επιβρά-
βευσης και διασκέδαση, συμμετείχαν 
περισσότεροι από 300 ασφαλιστικοί 
σύμβουλοι, απ’ όλη την Κύπρο, καθώς 

και στελέχη του διοικητικού προσωπι-
κού της εταιρείας. Ο θεματικός τίτλος 
«DrEAm TEAm – Unstoppable once 
Again!» χαρακτηρίζει τον δυναμισμό 
και τη θέληση για διάκριση του δικτύ-
ου συνεργατών της CnP CYPrIAlIFE 
μετά από μία εξαιρετικά παραγωγική 
χρονιά. 
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ρω και 2ο οίκο σου, αλλά όσο 
άγεσαι και φέρεσαι από τις επι-
θυμίες και τις ανάγκες σου, τόσο 
πιο δύσκολο θα είναι να ικανο-
ποιηθείς, οπότε το «χτυπάμε και 
φεύγουμε» είναι πιο πιθανό σε 
αυτή τη φάση, από το «μένουμε 
και βλέπουμε». Σταθερότητα δεν 
θα υπάρχει ούτε και στα γούστα 
σου, πόσω μάλλον στην εξέλιξη 
της όποιας ιστορίας.

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Η αλήθεια είναι ότι 

ο Ήλιος στον 2ο οίκο σου ξυπνά 
πού και πού ανάγκες και επιθυ-
μίες σου, αλλά τις τρώει η... μαρ-
μάγκα του μυαλού σου, που πιο 
πολύ σε απασχολεί η οικονομική 
σου κατάσταση, παρά τα σεξου-
αλικά και τα ερωτικά σου. Πά-
ντως οι αντιδράσεις σου είναι 
κάπως περίεργες και είναι πιθα-
νό με την Πανσέληνο στον Λέο-
ντα από το πουθενά να σου γυα-
λίσει το ματάκι και να κάνεις την 
«αταξία σου».

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Ο Ερμής, πάλι, θα 
ρίξει άγκυρα κι αυ-

τός στον 2ο οίκο σου μέχρι και 
τον Μάρτιο, καθότι ανάδρομος, 
αλλά αυτό μόνο καλό δεν θα 
σου κάνει, αφού εκτός του ότι 
θα μπλεχτείς και δεν θα ξέρεις 
σε αρκετές περιπτώσεις προς 
τα πού να πας και ποιο πρόσω-
πο να διαλέξεις, είναι πιθανό να 
σου ξυπνήσουν και συναισθήμα-
τα για πρώην και να μπερδευτείς 
ακόμα περισσότερο. 

ιχθΥες 

20/2 - 20/3
Το μόνο μελανό ση-
μείο του Φεβρου-

αρίου είναι ο Ερμής στο ζώδιό 
σου που θα γυρίσει ανάδρομος 
στις 18 και τίποτα δεν θα είναι 
για σένα εύκολο και απλό. Εάν 
έχεις ακόμα αισθήματα για πρώ-
ην, τώρα είναι που θα τον/ην σκέ-
φτεσαι συνέχεια και θα τον/ην 
θέλεις πάλι πίσω. 

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Στη σχέση σου τα 
πράγματα θα αρ-
χίσουν να βελτιώ-

νονται κι αν εξαιρέσεις κάποιες 
κόντρες τύπου «ποιος είναι το 
αφεντικό;» άλλο θέμα δεν θα 
έχεις. Είσαι μέσα στο κοινωνι-
κό παιχνίδι κι αν θέλεις να γοη-
τεύσεις, δεν έχεις αντίπαλο. Το 
μόνο κακό είναι ότι θα περάσει 
κι ο Άρης στον Αιγόκερω, που 
θα σου δημιουργήσει προβλή-
ματα στα επαγγελματικά σου, 
που μπορεί να σε κάνουν λιγό-
τερο ανεκτικό ή και οξύθυμο 
απέναντι στο ταίρι σου.

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Είναι πιθανό να έρ-
θεις πολύ κοντά με 

έναν/μια συνάδερφο, όταν θα 
περάσει η Αφροδίτη στον 6ο 
οίκο σου, όμως κράτα το σε 
αυτό το επίπεδο, γιατί έτσι κι αλ-
λιώς θα «καεί» γρήγορα. Εν κα-
τακλείδι, μια χαρά όλα. Μόνη 
εξαίρεση ο Ερμής ανάδρομος 
στον 5ο, στις 18, αλλά μέχρι 
τότε ελπίζουμε να έχεις ήδη πε-
ράσει στο επόμενο στάδιο, αλ-
λιώς, καλό Μάρτιο.

τόξότΗς
23/11 - 21/12
Σεξουαλικό πάρτι 
αναμένεται με το 

πέρασμα του Άρη στον Αιγόκε-

γίζουν δεν ψάχνουν για να δη-
μιουργήσουν κάτι όμορφο και 
σταθερό, αλλά άτομο για να 
βγάλουν τα κόμπλεξ και τα απω-
θημένα τους. Θα έχει και Ερμή 
ανάδρομο από τις 18, οπότε και 
επικοινωνιακά θα είσαι σε φάση 
«άλλα μου λεν τα μάτια σου και 
άλλα η καρδιά σου…» 

Λεων
23/7 - 23/8
Όταν ο ανά-

δρομος θα γυρίσει στις 18 θα 
βάλει στον πάγο όλα τα ερωτικο-
σεξουαλικά σου. Δεν θα σταυ-
ρώνεις άνθρωπο ή πάνω που θα 
αρχίσει να στρώνει μια κατάστα-
ση, θα εμφανίζονται κολλήμα-
τα και θα μένεις με τη χαρά. Δεν 
αποκλείεται κιόλας να σου εμφα-
νιστεί από το πουθενά και πρώην 
που δεν σε ξεπέρασε. 

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Να πάρεις πρωτο-
βουλίες, να διεκδι-

κήσεις, αλλά χωρίς να κουρά-
ζεις το κεφάλι σου με το τι θα 
γίνει μετά. Αν κάνεις το αντίθετο, 
να ξέρεις ότι θα ποντάρεις σε... 
κουτσάλογο και προκοπή δεν 
θα δεις. Είναι κι ο Ερμής που θα 
γυρίσει ανάδρομος, στις 18, και 
θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την 
όποια προσέγγισή σου, οπότε 
ξεκίνα να επιταχύνεις τους ρυθ-
μούς σου, γιατί μετά θα πέσουν 
κατακόρυφα.  

κριός 

21/3 - 20/4
Αποφασισμένος να 

σε ρίξει με τα μούτρα στη δου-
λειά θα γυρίσει ο Ερμής ανάδρο-
μος στις 18, οπότε θα έχεις να 
αντιμετωπίσεις διάφορα θέματα 
στη δουλειά σου και μυαλό και 
χρόνος δεν θα σου μείνουν για 
τα υπόλοιπα. Αλλιώς, θα μείνεις 
συντροφιά με τη φαντασία σου 
και κανένα έρωτα πλατωνικό, 
προϊόν της Νέας Σελήνης, να σε 
κρατά ζεστό/ή τις κρύες νύχτες 
του Φλεβάρη.

τΑΥρός
 21/4 - 21/5

Η άτακτη Αφροδίτη 
στον Κριό και 12ο 

οίκο σου μπορεί να σε δελεάσει 
και να παρασυρθείς σε διάφο-
ρους πειρασμούς, ακόμα και με 
πρόσωπο μέσα από τη δουλειά 
σου. Αν είσαι μόνος, μια «ατα-
ξία» δεν βλάπτει, αν είσαι δε-
σμευμένος, όμως, σκέψου καλά 
τι πας να κάνεις. Η Νέα Σελήνη 
θα σε βάλει να κάνεις σχέδια και 
όνειρα, αλλά, επαναλαμβάνου-
με, Ερμής ανάδρομος... Ξέρεις 
εσύ! Κράτα τα πόδια στο έδα-
φος και μην πετάς στα σύννεφα.

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Αν είσαι ελεύθερος, 
οι... ερωτικές σου 

προοπτικές θα αυξηθούν με το 
πέρασμα και του Άρη στον Αιγό-
κερω, που, ψυχρός-στρυφνός, 
εσένα θα σου εκτοξεύσει τη λί-
μπιντο. Ωστόσο, χρειάζεται και 
προσοχή, αφού το να τραβήξεις 
πάνω σου και κάποιον/α προ-
βληματικό/η και να μην μπορείς 
να τον/ην ξεφορτωθείς είναι επί-
σης πιθανό. Σκηνικά ζήλιας να 
τα περιμένεις από το ταίρι σου, 
όπως και διάφορα ζητήματα κα-
ριέρας που θα σκάσουν τόσο με 
τον ανάδρομο Ερμή.

κΑρκινός 

22/6 - 22/7
Αν είσαι μόνος, 

το πιο πιθανό είναι να παραμεί-
νεις σε αυτή την κατάσταση, κα-
θώς αυτοί/ες που σε προσεγ-

ZωδιΑ

  ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΟΛΣΕΝ 16/02/1989

Η Ελίζαμπεθ Τσέις Όλσεν είναι Αμερικα-
νίδα ηθοποιός. Περισσότερο γνωστή είναι 
για τους ρόλους της στις ταινίες «Silent 
House» (2011), «Τα βέλη του έρωτα» 
(2012), «Godzilla» (2014), «Avengers: 
Age of Ultron» (2015) και «Captain 
America: Civil War» (2016). Για τον ρόλο 
της στην ταινία «Μάρθα Μάρσι Μέι Μαρλίν» 
(2011) απέσπασε πάρα πολύ καλές κριτικές 
και ήταν υποψήφια για βραβείο Καλύτερης 
Ηθοποιού από τα Independent Spirit Awards. 
Η Ελίζαμπεθ είναι η νεότερη αδελφή των 
δίδυμων ηθοποιών και σχεδιαστών μόδας 
Άσλι Όλσεν και Μέρι-Κέιτ Όλσεν.
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Ηθοποιού από τα Independent Spirit Awards. 
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ΤΟ ΑΛΛΟΤΕ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 
ΘΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

MEΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ - 
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ

ΤΟ ΑΛΛΟΤΕ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΟ ΑΛΛΟΤΕ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Το ζευγάρι θα δώσει το «παρών» του στην εκδήλωση μαζί με τα 
άλλα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, όπως ο Δού-
κας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ, ο πρίγκιπας Κάρολος και η 

Δούκισσα της Κορνουάλης, στην ετήσια εκδήλωση για την Ημέρα 
της Κοινοπολιτείας στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, που θα πραγμα-
τοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου, ύστερα από πρόσκληση της Bα-
σίλισσας Ελισάβετ. Άγνωστο μέχρι στιγμής όμως παραμένει το πού 
θα μείνουν κατά την επιστροφή τους στη Βρετανία, παρόλο που δι-
ατηρούν το σπίτι τους στο Frogmore Cottage. Η συγκεκριμένη εκ-
δήλωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο και σηματοδοτεί την Ένωση 
της Κοινοπολιτείας, και γιορτάζεται ταυτόχρονα και στις 54 χώρες 
που την απαρτίζουν. Στην περσινή εκδήλωση η Μέγκαν ήταν έγκυος 
στον γιο τους Άρτσι, ενώ τώρα, εφόσον παρευρεθούν, ο Άρτσι θα 
είναι δέκα μηνών και πιθανόν θα είναι και η τελευταία τους εμφά-
νιση σε εκδήλωση, ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, κα-
θώς τον Ιανουάριο ανακοίνωσαν ότι η πλήρης αποχώρηση από τα 
βασιλικά τους καθήκοντα θα ολοκληρωθεί την άνοιξη. Πάντως απ' 
ό,τι φαίνεται το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε πυρε-
τώδεις συζητήσεις για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, αφού 
πλέον θέλει να κερδίζει μόνο του τα εισοδήματά του. Σύμφωνα με 
τις τελευταίες πληροφορίες, το ζευγάρι εκτιμάται ότι αναζητεί μεγά-
λες συνεργασίες με εταιρείες κολοσσούς, προκειμένου να «χτίσει» 
την εικόνα και το εμπορικό σήμα «Sussex Royal», το οποίο πιστεύε-
ται ότι θα αξίζει 1 δις βρετανικές λίρες την επόμενη δεκαετία. Αυτό 
το διάστημα ο Πρίγκιπας Χάρι φέρεται να κυνηγάει συμφωνία με 
τον αμερικανικό κολοσσό του τραπεζικού τομέα Goldman Sachs. 
Ο Δούκας του Σάσεξ, που ήδη συμμετείχε σε συνέδριο της τρά-
πεζας JP Morgan στη Φλόριντα με τη Μέγκαν Μαρκλ, φέρεται να 
επιδιώκει να γίνει ομιλητής σε συνέδρια της Goldman Sachs. Αν και 
αυτές οι ομιλίες δεν πληρώνονται, πηγές ανέφεραν ότι θα ανοίξουν 
την πόρτα στο ζευγάρι για μια πιο «επικερδή» μελλοντική συμφωνία 
με την αμερικανική τράπεζα. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EPA

last
page

Μεγαλεπήβολα επαγγελματικά σχέδια έχουν κατά νουν η Μέγκαν 
Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι

Κανένας δεν ξέρει πώς οι Βρετανοί πολίτες θα υποδεχτούν πολύ 
σύντομα το ζευγάρι στη Μεγάλη Βρετανία.








