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MΠεΛα ΧαντΙντ 
μεταμΟρΦωΘηΚε
Σε τΖαΚΙ ΚενεντΙ

νεΟΚΛεΟΥΣ - ταΣΟΥρη - 
ΓρηΓΟρΙαδηΣ
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ΧρΙΣτΙανα μΟΥΖΟΥρα
«εΙμαΙ μΟνη εδω
ΚαΙ τρΙα ΧρΟνΙα»
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ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ - ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ

BIG
PICTURE Μικρή διακοπή από τα βασιλικά τους καθή-

κοντα έκαναν η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρί-
γκιπας Ουίλιαμ απολαμβάνοντας μίνι δια-

κοπές μαζί με τα παιδιά τους. Άλλωστε, ο Τζορτζ και 
η Σάρλοτ βρίσκονται σε χειμερινές διακοπές από το 
σχολείο τους. Το ζευγάρι λόγω του φόρτου της εργα-
σίας του και των συχνών μετακινήσεών του σε διάφο-
ρες εκδηλώσεις νιώθει πιεσμένο και έτσι ζήτησε άδεια 

από τη Βασίλισσα Ελισάβετ από τη Δευτέρα, 17 μέ-
χρι την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου. Το πού επέ-
λεξαν να περάσουν τις ολιγοήμερες διακοπές κρατή-
θηκε ως επτασφράγιστο μυστικό, ενώ έχουν ήδη επι-
στρέψει πίσω στα πριγκιπικά τους καθήκοντα. ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ 
ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΕΚΑΝΕ ΜΙΝΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΧΑΛΑΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

Το πριγκιπικό ζευ-
γάρι θέλησε να 
απολαύσει μαζί

με την οικογένειά 
του ολιγοήμερες δι-
ακοπές και ζήτησε 
άδεια από τη Βασί-

λισσα Ελισάβετ.
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ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΟΝΕΙΡΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΣ 
ΝΑ ΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Όταν είσαι μόνο δεκαοκτώ ετών και έχεις κερδίσει 
άπειρα βραβεία για το ταλέντο σου, είναι κάτι 
το αξιοθαύμαστο. Η νεαρή ερμηνεύτρια Μπίλλι 
Άιλις, η οποία πριν από λίγο καιρό σάρωσε 
τα Grammys κατακτώντας τα τέσσερα μεγαλύτερα βραβεία, 
κέρδισε ακόμη ένα βραβείο, της καλύτερης τραγουδίστριας της 
εποχής της. Αυτό όμως που έκανε περισσότερη εντύπωση στη 
βραδιά των Brit Αwards είναι ότι ερμήνευσε επί σκηνής και πρώτη 
φορά ζωντανά το soundtrack της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ 
με τίτλο «No Time To Die», στο πλευρό των «βετεράνων» Χανς 
Ζίμμερ και Τζόνι Μαρ, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα μουσικό 
φαινόμενο. Το βασικότερο απ’ όλα είναι ότι η νεαρή ερμηνεύτρια 
είχε στόχους από μικρό παιδί. Είχε όνειρα, αλλά δεν πίστευε ότι 
σε νεαρή ηλικία θα κατακτήσει τη μουσική σκηνή παγκοσμίως. Η 
Μπίλλι Άιλις είναι το παράδειγμα για όλα τα νεαρά και φιλόδοξα 
παιδιά ότι όταν βάζεις στόχους μπορείς να τους υλοποιήσεις, 
φτάνει μόνο να πιστέψεις πραγματικά στον εαυτό σου.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaθΕ ΕβδΟΜΑδΑ
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6

MΠΕΛΑ ΧΑΝΤΙΝΤ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ
ΣΕ ΤΖΑΚΙ ΚΕΝΕΝΤΙ

ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΜΠΕΛΑ ΧΑΝΤΙΝΤ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕ 
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ 

ΘΡΥΛΙΚΗΣ ΤΖΑΚΙ ΚΕΝΕΝΤΙ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑRC JACOBS

Η όλη εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ 
ολοκληρώθηκε με διαμαντένια 
κοσμήματα.
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Μιαν απίστευτη εμπειρία έζη-
σαν όσοι βρεθήκαν στην 
επίδειξη του σχεδιαστή 

Μarc Jacobs στην Εβδομάδα Μόδας 
της Νέας Υόρκης. Το όμορφο μοντέ-
λο από την Αμερική μάγεψε τους πα-
ρευρισκόμενους, αφού μεταμορφώ-
θηκε και περπάτησε στην πασαρέλα 
για την παρουσίαση της νέας κολεξιόν 
του Marc Jacobs για το Φθινόπωρο 
του 2020. Το εντυπωσιακό μοντέλο 
φόρεσε μια εντυπωσιακή μαύρη μάξι 
τουαλέτα, μακριά άσπρα γάντια, κά-
νοντας παράλληλα το χαρακτηριστικό 
χτένισμα της Τζάκι Κένεντι. Η Μπέλα 
Χαντίντ καταχειροκροτήθηκε από τους 
παρευρισκόμενους, αφού ενσάρκω-
σε τη σύζυγο του Έλληνα εφοπλιστή 
Αριστοτέλη Ωνάση με απόλυτη επιτυ-
χία. Ο διάσημος σχεδιαστής στη νέα 
του κολεξιόν επικεντρώνεται στα ζεστά 
ρούχα, όπως κάπες, πλεκτά, πουλό-
βερ, παλτά και γενικότερα φορέματα 
και μίντι στενές φούστες, παντελόνια 
σε διάφορα μήκη και πουκάμισα με 
ιδιαίτερα κολάρα.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

ιδιαίτερα κολάρα.  
O Marc Jacobs επαναφέρει τα 60s με τον 
δικό του φανταστικό τρόπο θυμίζοντας το 
ντύσιμο της συγκεκριμένης δεκαετίας. 

Tην επίδειξη παρακολούθησε η ηθοποιός Τζούλια 
Λούις Ντρέιφους με τις ηθοποιούς Λασάνα Λιντς και 
Μπλέικ Λάιβλι.
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Στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου βρέθηκε η 49χρονη Ναόμι Κά-
μπελ, ανοίγοντας την επίδειξη για τη συλλογή Φθινόπωρο 2020 του 
Tommy Hilfiger. Η «μαύρη γαζέλα», όπως τη αποκαλούν, ήταν εντυπωσια-

κή και καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκομένους. Μια ομάδα τραγου-
διστών ραπ χόρευαν πίσω από το σούπερ μόντελ, που εμφανίστηκε με αθλη-
τική φόρμα σε κίτρινο φωσφοριζέ και λευκό, φορώντας αθλητικά παπούτσια 
στα ίδια χρώματα από τη συλλογή TommyXLewisXH.E.R που κυκλοφόρησε 
μετά τη συνεργασία του Αμερικανού σχεδιαστή μόδας με τον Βρετανό οδη-
γό της Φόρμουλα 1, Λιούις Χάμιλτον. Στις δημιουργίες που ξεχώρισαν ήταν 
οι αθλητικές φόρμες σε παστέλ ροζ, οι φόρμες εργασίας και η capsule συλ-
λογή φτιαγμένη από οργανικό βαμβάκι, που εντάσσεται στις προσπάθειες του 
brand να βελτιώσει τις πρακτικές βιωσιμότητας. Λίγη ώρα πριν από την επίδειξη 

ο διάσημος σχεδιαστής Τόμι Χίλφιγκερ δήλωσε ότι «το Λονδίνο είναι το επί-
κεντρο του ωραίου και δημιουργικού κόμβου της μουσικής, της τέχνης και της 
μόδας». Το σόου πραγματοποιήθηκε στην Tate Modern και, εκτός από τη Να-
όμι Κάμπελ και τα μοντέλα Γουίνι Χάρλοου, Τζόρτζια Τζάγκερ, Λίντσεϊ Ουίξσον, 
Τζούρνταν Νταν, Λούκα Σάμπατ, και Γιασμίν Λε Μπον, συμμετείχε και η κόρη 
του Μπομπ Γκέλντοφ, Πίξι. Να επισημάνουμε ότι ο Αμερικανός σχεδιαστής 
Τόμι Χίλφιγκερ έχει «επιστρατεύσει» και νέα ταλέντα, όπως η τραγουδίστρια-
ηθοποιός, Zendaya, το μοντέλο Τζίτζι Χαντίντ και τώρα τον Λιούις Χάμιλτον, για 
τις εντυπωσιακές συλλογές του. ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ, INSTAGRAM

 

ΝΑΟΜΙ ΚΑΜΠΕΛ

ΣΤΗN ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΜΥ HILFIGER
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

ΜΠΟΡΕΙ Η ΝΑΟΜΙ ΚΑΜΠΕΛ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΜΑΪΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 50 ΧΡΟΝΩΝ, 
ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΠΑΣΑΡΕΛΕΣ ΩΣ ΤΟΠ ΜΟΝΤΕΛ. ΑΥΤΗΝ 

ΤΗ ΦΟΡΑ Η «ΜΑΥΡΗ ΓΑΖΕΛΑ» ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ TOMMY HILFIGER, 
ΚΛΕΒΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Ο διάσημος σχεδιαστής Τόμι 
Χίλφιγκερ δήλωσε ότι «το Λονδίνο 
είναι το επίκεντρο του ωραίου 
και δημιουργικού κόμβου της 
μουσικής, της τέχνης και της 
μόδας».

Το Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου,
η Ναόμι Κάμπελ πόζαρε ημίγυ-
μνη για τους 8.4 εκατομμύρια 
θαυμαστές της.
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BRIT AWARDS 2020

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΠΙΛΛΙ ΑΪΛΙΣ,
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΚΑΙ

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ «ΠΑΡΩΝ» ΤΟΥΣ ΣΤΑ BRIT AWARDS 2020. ΓΙΑ ΑΛΛΗ 
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΣΤΟ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
H Σαρλίν Θερόν φόρεσε μοβ 
τουαλέτα Christian Dior.
Το εντυπωσιακό σούπερ μόντελ Άμπι Κλάνσι 
με δημιουργία Kim Kassas.

H νικήτρια της βραδιάς, Μπίλλι Άιλις, 
με custom δημιουργία του οίκου 
Burberry και ιδιαίτερο καπέλο.



11

ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ «ΠΑΡΩΝ» ΤΟΥΣ ΣΤΑ BRIT AWARDS 2020. ΓΙΑ ΑΛΛΗ 
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑΝ ΣΤΟ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
H Σαρλίν Θερόν φόρεσε μοβ 
τουαλέτα Christian Dior.

H Σκάρλετ Γιόχανσον με 
εκπληκτική τουαλέτα Versace σε 
dirty pink απόχρωση.

Το εντυπωσιακό σούπερ μόντελ Άμπι Κλάνσι 
με δημιουργία Kim Kassas.

Η Μέιμπελ με κόκκινη δημιουργία του οίκου 
Moschino.

Η Έλι Γκούλντινγκ με δημιουργία Koche
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Το βράδυ της Τρίτης (18/2) πραγματοποιήθηκε η απο-
νομή των σημαντικότερων μουσικών βραβείων της 
Μεγάλης Βρετανίας, των Brit Awards 2020. Τα Brit 

Awards έκλεισαν αισίως τα 40 χρόνια βραβεύσεων και το 
γιόρτασαν όπως αρμόζει. Στη σκηνή της 02 Arena ανέβη-
καν οι μεγαλύτεροι σταρ της μουσικής και με ζωντανές εμ-
φανίσεις εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους. Παρουσι-
αστής της τελετής απονομής ήταν ο Βρετανός κωμικός Τζακ 
Γουάιτχολ. Από τη βραδιά δεν έλειπαν οι εκπλήξεις αλλά 
και τα πολιτικά σχόλια, λόγω της πολιτικής κατάστασης που 
επικρατεί στη Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit. Μια από τις 
σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς ήταν όταν η 18χρονη 
Μπίλλι Άιλις, η οποία πριν λίγο καιρό σάρωσε τα Grammys 
κατακτώντας τα τέσσερα μεγαλύτερα βραβεία, ερμήνευ-
σε επί σκηνής και πρώτη φορά ζωντανά το soundtrack της 
νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ με τίτλο «No Time To Die», 
στο πλευρό των «βετεράνων» Χανς Ζίμμερ και Τζόνι Μαρ. 
Η Μπίλλι Άιλις είναι η νεότερη τραγουδίστρια που ερμηνεύ-
ει το τραγούδι των ταινιών του Τζέιμς Μποντ, ενώ η ζωντανή 
ερμηνεία της ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους και απέ-
δειξε ότι η νεαρή ερμηνεύτρια αποτελεί ένα μουσικό φαινό-
μενο. Η ίδια επί σκηνής, φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι 
και παντελόνι με στρας, ερμήνευσε την μπαλάντα καθισμέ-
νη σε ένα σκαμπό δίπλα στον πιανίστα. Απευθυνόμενη συ-
γκινημένη προς το κοινό είπε: «Ήθελα να πω κάτι που μου 
ήρθε στο μυαλό πριν από δύο δευτερόλεπτα. Ένιωσα πολύ 

H Άσλεϊ Ρόμπερτς με Couture δημιουργία της Celia 
Kritharioti.

 H Mel C με Fila.
Η Μοντάνα Μπράουν με Rami Kadi.
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μίσος τελευταία. Όταν ανέβηκα στη σκηνή και 
σας είδα να μου χαμογελάτε, πραγματικά με 
έκανε να θέλω να βάλω τα κλάματα. Και τώρα 
θέλω να κλάψω, οπότε σας ευχαριστώ». Παράλ-
ληλα, αίσθηση προκάλεσε και η εμφάνιση του 
Βρετανού ράπερ Dave, ο οποίος έφυγε από την 
εκδήλωση με ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία 
της βραδιάς, το Βραβείο Καλύτερου Βρετανικού 
Άλμπουμ. Ο 21χρονος ράπερ όταν ανέβηκε 
στη σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι του άλ-
λαξε τους στίχους του, αποκαλώντας τον Βρετα-
νό Πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, ρατσιστή, 
εισπράττοντας έτσι το χειροκρότημα των παρευ-
ρισκόμενων. Ο ίδιος μίλησε για τις τρομοκρατι-
κές επιθέσεις που βασάνισαν πέρσι τη χώρα του 
και για τον συστηματικό ρατσισμό που υπάρχει 
στη Μεγάλη Βρετανία και αναφέρθηκε στη Μέ-
γκαν Μαρκλ, λέγοντας ότι η ίδια αντιμετώπισε 
τον ρατσισμό από τα αγγλικά ΜΜΕ. Από την 
πλευρά του ο Χάρι Στάιλς, εμφανώς συγκινημέ-

νος, ερμήνευσε το «Falling», το οποίο ήταν αφι-
ερωμένο στον θάνατο της πρώην κοπέλας του, 
Βρετανίδας παρουσιάστριας Καρολίν Φλακ. 
Όπως είναι γνωστό, η 40χρονη πρώην παρουσι-
άστρια του δημοφιλούς ριάλιτι «Love Island» και 
νικήτρια της βρετανικής εκδοχής του «Dancing 
with the Stars» βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά 
της στο Λονδίνο το περασμένο Σάββατο. Κατά 
τη διάρκεια της τελετής δόθηκαν μόλις οκτώ 
βραβεία, ενώ αυτό που εντυπωσίασε περισσό-
τερο τους παρευρισκόμενους ήταν οι σκηνικές 
παρουσίες των καλλιτεχνών. Το βραβείο του 
International Female Solo Artist κέρδισε η Μπίλ-
λι Άιλις, ενώ το βραβείο του Καλύτερου Νέου 
Καλλιτέχνη πήρε ο Λιούις Καπάλντ. Το βραβείο 
Ανερχόμενης Καλλιτέχνιδας πήρε η Σελέστ, ενώ 
όταν η Mabel παρέλαβε το Brit Award της Κα-
λύτερης Σόλο Βρετανίδας τραγουδίστριας ευ-
χαρίστησε τη μητέρα της και τον πατέρα της και 
είπε ότι οι γονείς της είναι οι άνθρωποι που την 

ενέπνευσαν και της έμαθαν ότι όλα είναι πιθα-
νά στη ζωή. Ο Stormzy παρέλαβε το βραβείο 
του Καλύτερου Σόλο Τραγουδιστή της χρονιάς 
και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις γυναίκες 
που τον στηρίζουν. Το βραβείο Καλύτερου Συ-
γκροτήματος πήραν οι Foals, ενώ για το Καλύτε-
ρο Άλμπουμ βραβεύτηκε ο ράπερ Dave για το 
Psychodrama. Όταν ο Dave παρέλαβε το βρα-
βείο του, είπε ότι όλοι οι νεαροί «βασιλιάδες και 
βασίλισσες» που κυνηγούν τα όνειρά τους πρέ-
πει να ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν πραγμα-
τικότητα ό,τι ονειρευτούν. Το βραβείο Τραγούδι 
της Χρονιάς κέρδισε το «Someone You Loved», 
του Lewis Capaldi και το βραβείο του Διεθνούς 
Σόλο Τραγουδιστή κέρδισε ο Tyler, the Creator. 
Τη βραδιά έκλεισε ο αγέραστος Σερ Ροντ Στιού-
αρτ, με τον Ρόνι Γουντ των Rolling Stones και τον 
Κένι Τζόουνς των The Who στα ντραμς. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Η Χέιλι Στάινφελντ με 
δημιουργία του οίκου Fendi.

 H Mel C με Fila.

H Άντουα Αμποά με satin 
λευκή gown της Vivienne 
Westwood.

Η Βρετανίδα ράπερ Lady 
Leshurr

Εντυπωσιακή με μαύρη 
τουαλέτα Fendi ήταν κα
η ερμηνεύτρια Charli XCX
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Η ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΤΟ ΟΚ! TOΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΠΟΥ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΟΥΖΟΥΡΑ

«ΦΛΕΡΤΑΡΩ ΛΙΓΟ… 
ΑΚΟΜΨΑ»

Η φετινή σεζόν σε βρίσκει 
εκτός τηλεόρασης. Ήταν δική 
σου επιλογή;

Όχι ακριβώς δική μου, ήταν λίγο περίεργα τα 
πράγματα φέτος. Με βρήκε η σεζόν να έχω 
τρεις προτάσεις: μία για τηλεόραση και δύο 
για θέατρο. Καλώς ή κακώς ήταν και οι τρεις 
ταυτόχρονα και έπρεπε να δώσω άμεσα απα-
ντήσεις για να μην εκθέσω κανέναν και για να 
μη μείνω εκτός δουλειάς. Τελικά, ως χείμαρ-
ρος που είμαι, έκλεισα τη δουλειά που είχα 
πρώτη στις ημερομηνίες χωρίς να υπολογί-
σω τίποτα. Αν μου βγήκε σε καλό, ένας Θεός 
ξέρει.

Θα σε πάω τέσσερα χρόνια πριν, 
όταν πρωταγωνιστούσες στα «Δίδυ-
μα Φεγγάρια». Μετά από εκείνη τη 
σειρά και την απογείωση που είχε 
το όνομά σου, περίμενα να σε δού-
με και στη συνέχεια σε ανάλογους 
ισχυρούς ρόλους. Εντούτοις νιώθω 
πως κάπου «χάθηκες». Πώς το σχο-
λιάζεις;
Αυτό το πράγμα νομίζω μόνο στην Κύπρο 
υπάρχει. Όποιος δεν κάνει τηλεόραση «χά-
νεται». Στη ζωή του ηθοποιού υπάρχει και το 
θέατρο και ο κινηματογράφος και τα μαθήμα-
τα υποκριτικής. Ε, λοιπόν εγώ αυτά κάνω τα 
τελευταία τρία χρόνια. Αυτά τα χαμένα χρό-
νια, λοιπόν, έκανα οχτώ παραστάσεις, μαθή-
ματα θεατρολογίας σε ιδιωτικό κολέγιο, θεα-
τρικό παιχνίδι σε ιδιωτικές σχολές και πολλά 
άλλα. Οπότε σε κάποια άλλη χώρα ή σε κά-
ποιον άλλον πλανήτη δεν θα έλεγε κάποιος 
πως «χάθηκα».

Επέλεξες δηλαδή τα μαθήματα και το 
θέατρο από την καριέρα στην τηλεό-
ραση; 
Δεν επιλέγεις, νομίζω, κατηγορίες αλλά δου-
λειές. Δεν θα επιλέξω κάτι που δεν με ικανο-
ποιεί απλά για να το κάνω, είτε αυτό είναι θέ-
ατρο, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι μάθημα.

Είσαι ικανοποιημένη με την μέχρι σή-
μερα πορεία σου;
Είμαι ικανοποιημένη, αλλά είμαι άνθρωπος που 
του αρέσει να εξελίσσεται και να μην επανα-
παύεται.

Ήρθες ποτέ σε αντιπαράθεση με συνά-
δερφό σου; Και αν ναι, γιατί;
Να μου ανεβάσει το αίμα στο κεφάλι, φυσι-
κά. Και όχι με έναν, αλλά με δύο. Με τον ένα 
βρισκόμασταν σε χώρο εργασίας και αυτός ο 
συνάδελφος δεν ήταν καθόλου συνεργάσιμος 
και συνεπής, κάτι το οποίο μπορεί να με βγά-
λει εκτός ορίων και μπορείτε να φανταστείτε 
την κατάληξη. Με τον δεύτερο, δε, ήταν ακόμη 
χειρότερα, γιατί ήμασταν έξω οι δυο μας και 
ίσως να ήταν από τις λίγες φορές που ήθελα 
να δείρω άνθρωπο. Ευτυχώς και στις δύο περι-
πτώσεις με έσωσαν αγαπημένα πρόσωπα του 
χώρου. Στην πρώτη περίπτωση χωρίς να το ζη-
τήσω, αλλά στη δεύτερη χρειάστηκε τηλεφωνι-
κή παρέμβαση.

Σε βλέπουμε και στα social media να 
είσαι η χαρά της ζωής. Στις συνεργα-
σίες σου, εκεί όπου υπάρχει τόση πίε-
ση, είτε σε πρόβες είτε σε γυρίσματα, 
με την τόση θετική και τρελή διάθεση 
που έχεις οι υπόλοιποι πώς σε αντιμε-
τωπίζουν;
Ωχ, τώρα χτύπησες φλέβα. Τι να πω; Πρέπει να 
σταματήσω να κάνω stories, αλλά θα το αντέ-
ξουν οι followers μου; Για να σοβαρευτούμε, 
στις δουλειές μου είμαι ο εαυτός μου, αλλά 
ξέρω πού τελειώνουν τα όρια και οι πλάκες. 
Οπότε όταν δουλεύουμε ή κάνουμε πρόβες 
είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι και δοσμένοι σε 
αυτό που κάνουμε. Στα διαλείμματα παθαίνω 
μετάλλαξη, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελ-
φοι.
 
Οι followers σου δεν ενοχλούνται με 
τα δεκάδες insta stories που ανεβά-
ζεις καθημερινά;
Αχ, αυτό εννοείται! Με έχουν πει «αππωμένη» 
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«Δεν με φλερτάρει 
ενάς άνθρωπος 
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«Με εχουν πει 
αππωΜενη, 
ενταξει ειΜαι 

λιγο, αλλα 
ειναι αναγκη 
να Μου το 

υπενθυΜιζουν;»
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-εντάξει είμαι λίγο- αλλά είναι 
ανάγκη να μου το υπενθυμίζουν; 
Νομίζω ότι όποιος μπαίνει στη 
διαδικασία να σου στείλει μήνυ-
μα το κάνει με όλη του την αγά-
πη, δεν έχει λόγο να χάνει τον 
χρόνο του. 

Δέχεσαι πρόστυχα μηνύ-
ματα στα social media;
Τα μόνα πρόστυχα μηνύματα που 
δέχομαι είναι από τις φίλες μου. 
Νομίζω πρέπει να τις καταγγεί-
λω.

Δέχθηκες ποτέ σεξουαλι-
κή παρενόχληση;
Σεξουαλική παρενόχληση όχι, 
αλλά άκομψο φλερτ από άτομα 
του χώρου μας, ναι.

Θα έκανες ποτέ σχέση με 
κάποιον συνάδερφό σου;
Είχα σχέσεις και με άτομα του 
χώρου και εκτός. Το θέμα είναι η 
χημεία και αν δεν δέσεις με τον 
άλλο από την πρώτη στιγμή, δεν 
θα ευτυχήσεις.

Πώς πέρασες την ημέρα 
του Αγίου Βαλεντίνου;
Για ποτό, χωρίς Βαλεντίνο. Είμαι 
μόνη αυτό το διάστημα.

Πότε ήταν η τελευταία σου 
σχέση;
Άτιμε, με πας τρία χρόνια πίσω.

Τόσο μεγάλο διάστημα 
single χωρίς κάποιον άν-
δρα στο πλευρό σου;
Αν με ρωτάς με έμμεσο τρόπο 
αν κάνω σεξ, ναι, κάνω. Αν δεν 
έκανα, δεν νομίζω να είχα την 
υπομονή να απαντήσω σε τόσες 
ερωτήσεις (γέλια).

Γιατί είσαι τρία χρόνια 
single; Μπορεί να φταις 
εσύ;
Να φταίω που χώρισα να το δε-
χτώ, άλλα όχι και να φταίω που 
δεν με φλερτάρει ένας άνθρω-
πος νορμάλ. Και όταν λέω νορ-
μάλ, εννοώ να τον δω και να μου 
αρέσει από την πρώτη στιγμή. 
Ακούγεται περίεργο, αλλά δεν 
είναι γιατί θέλω ο άλλος να είναι 
κούκλος, ή ψηλός, ή με μπλε μά-
τια. Θέλω να δω κάτι που θα με 
ελκύσει και αυτό μπορεί να είναι 
ο τρόπος που κινείται, το χαμό-

γελο, τα μάτια. Και ακόμα δεν το 
βρήκα.

Πώς είναι η Χριστιάνα 
όταν είναι ερωτευμένη;
Χριστιάνα + έρωτας = 
(5χ+3.ω)2 : (4ψ/ 5ψ)2 ~ 5, με 
απλά μαθηματικά λόγια.

Είσαι δύσκολος άνθρωπος 
στις σχέσεις σου;
Μπορώ να δώσω τα πάντα, σε 
οποιαδήποτε σχέση, είτε αυτή λέ-
γεται ερωτική είτε λέγεται φιλική. 
Αλλά έχω ένα κακό. Είμαι ο άν-
θρωπος… μην μου τάξεις κάτι!

Φλερτάρεις εσύ; 
Μια φορά το έκανα και αυτή 

ήταν αποτυχημένη. Οπότε θα 
μπορούσα με τα σημερινά δε-
δομένα να ήμουν άντρας. Φλερ-
τάρω λίγο άκομψα, βασικά λέω 
αυτό που θέλω τη δεδομένη στιγ-
μή, οπότε αυτό αλλάζει ανάλο-
γα με τη μέρα και την όρεξη που 
έχω και όπως είναι απόλυτα λο-
γικό, στα μάτια των αντρών φαί-
νομαι τρελή, αλλά δεν είμαι, πι-
στεύω.

Ποιο φλερτ που σου έτυχε 
δεν θα ξεχάσεις;
Έχω πολλά, αυτό θέλει καφεδά-
κι και πολλές ώρες. Ένα από τα 
κορυφαία ήταν σε μπαράκι με το 
αγόρι να μου μιλάει ασταμάτητα, 
εγώ να μην έχω καμία όρεξη και 

έκανε το λάθος να με ρωτήσει 
«γιατί σε κοιτάζουν οι φίλες σου 
και γελούν;» και του απάντησα με 
θράσος «γιατί περιμένουν πότε 
εν να σπάσουν τα νεύρα μου».

Σε έχουν απατήσει; 
Και να με έχουν, δεν το έμαθα 
ακόμα.

Εσύ απάτησες ποτέ;
Όχι, δεν έτυχε (γέλια).

Έχεις βάλει χρονοδιά-
γραμμα για το πότε θα ήθε-
λες να παντρευτείς ή να 
κάνεις παιδί;
Είναι κάποια πράγματα στη ζωή 
που δεν θέλουν πρόγραμμα και 
καλούπια. Όταν είναι να έρθουν, 
θα έρθουν, έτσι και ο γάμος, 
πόσω μάλλον το παιδί.

Τώρα ποιες είναι οι ασχολί-
ες σου;
Αυτό το διάστημα διδάσκω στο 
Terra Santa Collage, σε μια ιδιω-
τική σχολή, θεατρικό παιχνίδι, εί-
μαι στο Θέατρο Δέντρο σε δύο 
παραστάσεις, οι οποίες σιγά - 
σιγά φτάνουν στο τέλος τους, 
και στα Toi&Moi, μια εταιρεία με 
ρούχα τα οποία διαφημίζω και εί-
μαι και στο μαγαζί.

Πώς σε αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά που τους κάνεις μά-
θημα;
Για τα μικρά μωρά είμαι η «κυρία 
θέατρο», κάτι που με κάνει να 
γελάω με την ψυχή μου. Χαρα-
κτηριστικά, πριν λίγες μέρες μια 
μικρή μαθήτριά μου, 4 χρόνων, 
μου είπε «κυρία θέατρο εν το επί-
σκεφκα ότι είσαι στην τηλεόρα-
ση και στο σχολείο». Όσον αφο-
ρά τους μεγαλύτερους μαθητές 
μου, εκ των οποίων μερικοί είναι 
ενήλικες, έχουμε φιλικές σχέ-
σεις, γιατί απλά γι’ αυτούς είμαι 
η «ΜΟΥΖΟΥΡΑ». ok!   

 
 ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ 
MAKE UP: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 

(PARADISAS 
MAKE UP WORKSHOP) 

ΜΑΛΛΙΑ: ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΓΑΪΤΑΝΟΥ 
BY HAIRSPRAY 
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Το ζευγάρι περιμένει με μεγάλη ανυ-
πομονησία να έρθει στον κόσμο το 
δεύτερο παιδί του, το οποίο, όπως 

ήδη αποκάλυψε η παρουσιάστρια, θα είναι 
αγοράκι. Το απόγευμα της 14ης Φεβρου-
αρίου το ζευγάρι επισκέφθηκε τον γυναι-
κολόγο, όπως φαίνεται και στις αποκλειστι-
κές εικόνες του περιοδικού ΟΚ!  Ντυμένοι 
casual παρέμειναν εκεί για μισή περίπου 
ώρα και αναχώρησαν χαμογελαστοί με 
προορισμό το σπίτι τους στη Λεμεσό, όπου 
θα ετοιμάζονταν για το ρομαντικό δείπνο 

για τον Άγιο Βαλεντίνο. Οι δυο τους επέλε-
ξαν γνωστό εστιατόριο της συμπρωτεύου-
σας για να γιορτάσουν τον έρωτά τους. Ο 
γιατρός, σύμφωνα με αποκλειστικές πλη-
ροφορίες του ΟΚ! ανακοίνωσε στο ζευγά-
ρι πως μέσα Μαΐου θα έρθει στον κόσμο 
το δεύτερο μέλος της οικογένειας. Η πα-
ρουσιάστρια είναι ακόμα πιο όμορφη με 
την εγκυμοσύνη της και λάμπει από ευτυ-
χία. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ

Το ζευγάρι αναχωρώντας από το μαιευτήριο.

Το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου δείπνησαν
σε γνωστό εστιατόριο.

Ο γιατρός, σύμφωνα 
με αποκλειστικές 
πληροφορίες του 
ΟΚ! ανακοίνωσε 
στο ζευγάρι πως 
μέσα Μαΐου θα 
έρθει στον κόσμο το 
δεύτερο μέλος της 
οικογένειας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ - 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ, 
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ 
ΤΟΥΣ, Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 
ΚΑΙ Ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥΣ
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Η ΕΠΩΝΥΜΗ ΚΥΠΡΟΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΡΥΦΕΡΕΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑ ΛΟΓΙΑ.
ΤΟ ΟΚ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 10 ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΟΟΥΜΠΙΖ, ΠΟΥ 

ΕΚΑΝΑΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΣ.

VALENTINE

ON INSTAGRAM

Ο Μάριος Πρίαμος επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη γοητευτική 
Αΐσα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με μια τρυφερή φωτογραφία. 
Παρά το ότι αρχικά την διέψευσε μη θέλοντας να δώσει τροφή για 
συζητήσεις, τελικά είπε την αλήθεια και δέχθηκε δεκάδες όμορφα 
σχόλια. 

Η Μαρία Κορτζιά ανήρτησε μια φωτογραφία από τον γάμο της 
με τον Πιέρο Σωτηρίου και έγραψε: «Το καλύτερο τέλος στην πιο 
όμορφη μέρα της ζωής μας».

«Είμαι πολύ τυχερή που είμαι ερωτευμένη με τον καλύτερό μου φίλο», 
έγραψε η Μαριλένη Σταύρου για τον σύζυγό της Πέτρο Σο-
λωμού, αναρτώντας μια εικόνα από πρόσφατη εξόρμησή τους στα 
χιόνια. 

Στις εξωτικές Μαλδίβες γιόρτα-
σε τον Άγιο Βαλεντίνο η Κύπρια 
σχεδιάστρια Στάλω Ηλία με τον 
άντρα της ζωής της, τον σύζυγό 
της Αντρέα. 

Η Ροντίκα Κάρογιαν με μια τρυφερή φωτογραφία έγραψε τα εξής: 
«Ένας πετυχημένος γάμος προϋποθέτει να ερωτεύεσαι πολλές φορές 
πάντα με τον ίδιο άνθρωπο».

Η Μαρία Ιωάννου ζει έναν μεγάλο έρωτα πλάι στον σύζυγό της 
Ευθύμιο Ιωσήφ: «Μαζί σου παντού. Μαζί σου πάντα. Μαζί σου για 
πάντα».

«Κάντε αυτήν τη μέρα να κρατή-
σει για πάντα», έγραψε ο Χά-
ρης Αριστείδου κρατώντας 
στα χέρια του την μέλλουσα σύ-
ζυγό του Μαριλένα Φουκα-
ρίδου. 

1

2

5

4

3

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: INSTAGRAM
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«Βρες κάποιον που να είναι τρελός για σένα και να σε αγαπάει τόσο 
πολύ, έτσι όσο σου αξίζει», ήταν μερικά από τα γλυκόλογα της Χρι-
στιάνας Θεοδώρου στην αγκαλιά του συντρόφου της Σπύρου. 

Ο Γιώργος Μερκής έγραψε για τη σύζυγό του Άντρεα Κυριά-
κου: «Έδωσες χρώμα και χαμόγελο στη ζωή μου. Σε αγαπώ για πά-
ντα» και εκείνη ανταπέδωσε γράφοντας «Νιώθω ασφάλεια στην κα-
ταιγίδα».

Η Μαριάντα Πιερίδη με ένα βίντεο έγραψε στον αγαπημένο της 
Δημήτρη Κατριβέση: «Με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντί-
νου, θέλω να σου πω ότι η ζωή μαζί σου είναι κάθε μέρα και μια και-
νούργια γλυκιά περιπέτεια!!! Σαν το γλυκό που μου έφτιαξες την πρώ-
τη μέρα που σε γνώρισα... Σ’ αγαπώ». 

Η Ροντίκα Κάρογιαν με μια τρυφερή φωτογραφία έγραψε τα εξής: 
«Ένας πετυχημένος γάμος προϋποθέτει να ερωτεύεσαι πολλές φορές 
πάντα με τον ίδιο άνθρωπο».

Η Μαρία Ιωάννου ζει έναν μεγάλο έρωτα πλάι στον σύζυγό της 
Ευθύμιο Ιωσήφ: «Μαζί σου παντού. Μαζί σου πάντα. Μαζί σου για 
πάντα».
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΣΟΥΡΗ - ΝΕΟΚΛΗΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΛΥΧΝΑΡΙ
ΤΟΥ «ALADDIN»

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΤΑΣΟΥΡΗ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΤΗΣ ΕΧΕΙ «ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ» ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ
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H Ακαδημία Χορού της Αντιγόνης Τα-
σουρή, σε συνεργασία με τον επί 
χρόνια συνεργάτη και καλό της 

φίλο, Νεοκλή Νεοκλέους, θα παρουσι-
άσουν το μιούζικαλ «Aladdin», το οποίο 
«παντρεύει» ένα υπερθέαμα επί σκηνής με 
επαγγελματίες χορευτές και ηθοποιούς, 
ανάμεσά τους και ο Χρήστος Γρηγοριάδης. 
Το Περιοδικό ΟΚ! εξασφάλισε όλες τις λε-
πτομέρειες από τους ιθύνοντες του φαντα-
σμαγορικού μιούζικαλ που δεν πρέπει να 
χάσει κανείς! 

Φέτος η σχολή σου κλείνει 30 χρό-
νια! Τι είναι αυτό που αποκόμισες 
και τι βήματα θα έλεγες ότι έμαθες 
να κάνεις;
Αυτά τα 30 χρόνια αποτελούν μέρος της 
δικιάς μου Ιθάκης. Ήταν ένα μάθημα ζωής, 
αγώνα, σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης 
και επιτυχίας! Έμαθα ότι ο κάθε άνθρωπος 
μπορεί να στοχεύσει και με σωστή στρατηγι-
κή να πετύχει! Η σκληρή δουλειά και ο σε-
βασμός, τόσο προς το αντικείμενο αλλά και 
προς τον άνθρωπο, είναι για μένα τα βασι-
κά βήματα!

Αντιγόνη μου, κρατάει χρόνια η συ-
νεργασία σου με τον Νεοκλή και 
τον Χρήστο. Τι είναι αυτό που ξεχω-
ρίζεις σε εκείνους;
Είναι και οι δύο πάνω απ’ όλα πολύ καλοί 
μου φίλοι και αγαπημένοι συνεργάτες! Η 
συνταγή είναι απλή: σπουδαίοι επαγγελμα-
τίες και εξαιρετικοί άνθρωποι. O καλύτερος 
συνδυασμός!

Εσύ, Νεοκλή μου, τι είναι αυτό που 
θεωρείς ότι κάνει την Αντιγόνη να 
ξεχωρίζει και να έχει κερδίσει τον 
κόσμο;
Η επιμονή, η υπομονή, η πειθαρχία, η γνώ-
ση και ο επαγγελματισμός… Τα τέλεια συ-
στατικά για να κερδίσεις τίμια και άξια αυτό 
που σου αναλογεί.

Νεοκλή μου, ενόψει των 30χρονων 
της Ακαδημίας χορού της Αντιγό-
νης , διασκεύασες και σκηνοθέτη-
σες την παράσταση του «Aladdin». 
Μίλησέ μου γι’ αυτήν… 
Ακόμα ένα δημιουργικό, γεμάτο χαρά και 
ψυχική ευφορία θεατρικό ταξίδι μαζί με 
τους πρωταγωνιστές, που δεν είναι άλλοι 
παρά τα υπέροχα παιδιά της Ακαδημίας. 
Επίσης, είναι και ένα στοίχημα με τους εαυ-
τούς μας να προσφέρουμε στο κοινό μια 
υπέροχη θεατρική εμπειρία.

Ποια είναι η αλληγορία που κρύβε-
ται πίσω από τον «Aladdin»;
Η δύναμη και η εξουσία πρέπει να χρησιμο-
ποιείται για το καλό, την ευημερία και την 

εξέλιξη του ανθρώπου και της κοινωνίας, 
γενικότερα.

Ποιο μοντέρνο στοιχείο του έργου 
θεωρείς ότι θα εξιτάρει το κοινό;
Η σύγχρονη, φρέσκα ματιά των περιπετειών 
του ήρωα δίνονται με χιούμορ και πολλές 
ανατροπές, έτσι δίνουν μια γρήγορη, γεμά-
τη μπρίο εξέλιξη στη δράση, η οποία ενδυ-
ναμώνεται από υπέροχα χορευτικά και τρα-
γούδια.

Χρήστο μου, εσύ πρωταγωνιστείς 
σε αυτή την παράσταση και υποδύε-
σαι το «Τζίνι»…
Ναι, και το κάνω με ευγνωμοσύνη και χαρά. 
Είναι μεγάλη πρόκληση και τεράστιο στοί-
χημα για μένα να κάνω μιούζικαλ μετά από 
εννέα χρόνια. Ωστόσο, μου αρέσουν τα 
δύσκολα, μου αρέσει να δοκιμάζω τα όριά 
μου και να βρίσκομαι αντιμέτωπος με τις 
ανασφάλειες και τους «δαίμονές» μου ερ-
μηνεύοντας ρόλους που είναι πλέον σημεία 
αναφοράς στον χώρο του μιούζικαλ. Ευ-
χαριστώ φυσικά αυτούς τους δύο εξαιρετι-
κούς ανθρώπους (Αντιγόνη και Νεοκλή) για 
την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μου 
δίνουν!

Θέλω να μου πείτε και οι τρεις, ξε-
χωριστά, τι ευχή θα κάνατε εάν 
βρίσκατε το μαγικό λυχνάρι του 
«Aladdin»;
Αντιγόνη: Θα ήθελα να γύριζα πίσω τον 
χρόνο και να μπορούσα να ζήσω έστω και 
για λίγο την κόρη μου στην παιδική της ηλι-
κία. Eύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου που 
περνούν δύσκολα και παλεύουν σαν μικροί 
ήρωες να μην παλεύουν ποτέ μόνοι και επί-
σης εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους να 
επικρατεί η ανθρωπιά, η ταπεινότητα και το 
ήθος.
Νεοκλής: Εγώ θα πω όχι άλλους πολέ-
μους, όχι άλλοι άνθρωποι να πεινούν. Μα-
κάρι η αγάπη να είναι ο θεμέλιος λίθος 
στην πορεία της ανθρωπότητας.
Χρήστος: Να είναι όλοι υγιείς (φίλοι και 
εχθροί). Να επικρατήσουν και να δικαιω-
θούν οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Προσω-
πικά κουράστηκα να βλέπω τους θρασείς 
να επικρατούν, έστω και για λίγο. Επίσης θα 

«Η σΚλΗρΗ δΟυλΕΙΑ ΚΑΙ Ο 
σΕβΑσΜΟσ, ΤΟσΟ ΠρΟσ ΤΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑλλΑ ΚΑΙ 
ΠρΟσ ΤΟΝ ΑΝΘρΩΠΟ, ΕΙΝΑΙ 
ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΑ βΑσΙΚΑ βΗΜΑΤΑ» 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

πΑρΑστΑσΕΙσ
Το μιούζικαλ «Aladdin» θα δώσει πέ-
ντε παραστάσεις σε μόνο ένα σαβ-
βατοκύριακο. Πρεμιέρα την Παρα-
σκευή 6 Μαρτίου στις 7:30 μ.μ. και 
ακολουθούν άλλες τέσσερις παρα-
στάσεις στις 7 και 8 Μαρτίου, στο 
δημοτικό Θέατρο στροβόλου. 
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ήθελα να μπορούσα να έχω και πάλι κοντά μου τον 
πατέρα μου, υγιή και ευτυχισμένο.

Νεοκλή μου, θα σκεφτόσουν να διασκευά-
σεις το μιούζικαλ «Cats» και να το γράψεις, 
έχοντας ως background τα κυπριακά δεδο-
μένα;
Αχ, μου βάζεις ιδέες… υπέροχες, μπόλικο υλικό για 
μια πικάντικη διασκευή με όλα τα έκτροπα που συμ-
βαίνουν σήμερα. Θα έχει και λίγο από θέατρο πα-
ραλόγου, διότι πολλές φορές η πραγματικότητά μας 
δεν εξηγείται με τη λογική.

Χρήστο μου, εκτός από το τραγούδι και 
τους διαλόγους, ποιο άλλο στοιχείο θεω-
ρείς ότι ζωντανεύει την παράσταση;
Ένα μιούζικαλ βασίζεται στο τρίπτυχο πρόζα – τρα-
γούδι – χορός και στη συγκεκριμένη δουλειά ο χο-
ρός είναι ένα από τα δυνατά στοιχεία της παράστα-
σης. Παρόλα αυτά θα βάλω και ένα τέταρτο: την 
αγάπη, την αυταπάρνηση και την υπέρβαση, με την 
οποία αντιμετωπίζουν όλοι αυτή την παραγωγή! ok!   

 ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ χΑΤζΗΜΗΝΑ 
MAKE UP: ΠΑΡΑΔΕΙΣΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
HAIR ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ: MΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥ 

(HAIR FACTORY) 
HAIR χΡΙΣΤΟΥ: MOHAWK 

 

«ΜΑΚΑΡΙ Η ΑΓΑΠΗ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ 

ΛΙΘΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ» 
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ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΑΓΑΠΗ
ΤΑ ΑΛΤΡΟΥΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΔΕΙΞΑΝ

ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΣΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ.  

Η Ρένα Μορφή, η οποία ανέλαβε το μουσι-
κό μέρος της φιλανθρωπικής βραδιάς, «τα-
ξίδεψε» τους παρευρισκόμενους σε ένα 

πάντρεμα των επιτυχιών της από τη Ανατολή μέχρι 
τη Δύση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρου-
σία του Νίκου Αναστασιάδη, ενώ μέγας χορηγός 
του Δείπνου Αγάπης ήταν η LIDL Κύπρου, η οποία 
παρέδωσε επιταγή ύψους 50 χιλιάδων ευρώ για 
τη στήριξη του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντί-

δας «Αροδαφνούσα». Επίσης, οι παρευρισκόμε-
νοι απόλαυσαν ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι 
παρασκευασμένο αποκλειστικά με υλικά από τα 
LIDL Κύπρου, ενώ παράλληλα κληρώθηκε ένα σετ 
κοσμημάτων από τη Swarovski και μια διαμονή στο 
ξενοδοχείο Four Seasons. Ο Πρόεδρος Αναστασι-
άδης στην ομιλία του αναγνώρισε το έργο του Αντι-
καρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και τόνισε ότι το 
κράτος θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός στις προ-

σπάθειες που καταβάλλει ο Σύνδεσμος για παρο-
χή Ανακουφιστικής Φροντίδας στους πάσχοντες 
συνανθρώπους μας. Παρουσιάστρια της βραδιάς 
ήταν η Έλενα Αποστόλου. Στην εκδήλωση παρευ-
ρέθηκαν εκλεκτοί καλεσμένοι, οι οποίοι με τη σει-
ρά τους έδωσαν το δικό τους στίγμα στην όμορφη 
βραδιά.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η Φαίδρα και ο Αδάμος Αδάμου

Η Άντρη και ο Νίκος Αναστασιάδης
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Η Φαίδρα και ο Αδάμος Αδάμου

Η Άντρη και ο Νίκος Αναστασιάδης Η Ρένα Δημοσθένους
Η Φωτεινή Παλληκαρίδου και η Μαίρη 
Χάματσου

Παρουσιάστρια της 
φιλανθρωπικής 
βραδιάς ήταν η 
Έλενα Αποστόλου Η Βασιλική Αδαμίδου

Η Νικολέτα Αθανασιάδου, η Μύρια Σταυράκη 
και η Στάλω Βιολάρη
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Ο Γιώργος Θεοχαρίδης και
η Έλενα Προκοπίου

Η βραδιά ήταν γεμάτη αγάπη, ενώ ο Σπύρος Κονδύλης, από τη LIDL Κύπρου παρέδωσε 
επιταγή ύψους 50 χιλιάδων ευρώ για τη στήριξη του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας 
«Αροδαφνούσα».

Ο Χάρης και ο Ιωάννης Μουτάμη Ο Παναγιώτης και η Σκεύη 
Χαραλάμπους

Ο Γιαννάκης Γιαννάκη

Η Αγγέλω 
Δημητρίου

Η Τούλα και ο Νικολάκης Σαρρής

Η Φρόσω Βιολάρη

Η Έλενα Φτελέχα

Ο Ανδρέας και η Μύρω 
Χρήστου

Η Τερέζα Ηλιάδου
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Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΜ ΜΕΝΤΕΣ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΔΡΑΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ. Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ 
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ 
ΔΙΗΓΗΘΗΚΕ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ. Η ΤΑΙΝΙΑ 
«1917» ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 
ΝΟVACINEMA, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΗΛΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ

Η πραγματικότητα του 
Α' Παγκοσμίου Πο-
λέμου ξεπερνά και 

την πιο νοσηρή φαντασία. Σε 
αυτό το εφιαλτικό και κλειστο-
φοβικό τοπίο, το οποίο τοπο-
θετείται στη Γαλλία, καλούνται 
να περπατήσουν οι πρωτα-
γωνιστές του Σαμ Μέντες, οι 
Bρετανοί στρατιώτες Σκόφιλντ 
και Μπλέικ, τους οποίους 
υποδύονται οι Τζορτζ Μακ-
Κέι και Ντιν-Τσαρλς Τσάπμαν. 
Συμπρωταγωνιστές τους είναι 
οι Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, 
Μαρκ Στρονγκ, Ρίτσαρντ Μά-
ντεν, Κόλιν Φερθ, Άντριου 
Σκοτ και πολλοί άλλοι. O A' 
Παγκόσμιος Πόλεμος, που 
στοίχισε τη ζωή περίπου 16 
εκατομμυρίων στρατιωτών και 

πολιτών, περιγράφεται μέσα 
από τις σκηνές της επικής ται-
νίας με μια πραγματικότητα 
που ξεπερνά και τη  φαντα-
σία. Γι’ αυτό άλλωστε η ταινία 
κέρδισε βραβείο καλύτερης 
ταινίας και σκηνοθεσίας στις 
πρόσφατες Χρυσές Σφαίρες 
αλλά χάρισε και το πολυπό-
θητο Όσκαρ στον δημιουργό 
Σαμ Μέντες. 

Ποια είναι η αληθινή
ιστορία του 1917
Σύμφωνα με τον επιμελητή 
του Μουσείου για τον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο στο Κάνσας 
Σίτι, Doran Cart, η "Επιχείρη-
ση Alberich", όπως είχε ονο-
μαστεί, ξεκίνησε στη Γαλλία 
στις αρχές Φεβρουαρίου με 

σκοπό τα γερμανικά στρα-
τεύματα να οχυρωθούν πίσω 
από τη γραμμή Hindenburg - 
μία αμυντική θέση τόσο καλά 
προστατευμένη και εξοπλισμέ-
νη που, τελικά, η Αντάντ (σ.σ.: 
Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ρω-
σία) χρειάστηκε πολλούς μή-
νες για να την ξεπεράσει (29 
Σεπτεμβρίου του 1918). Στο 
«1917» παρακολουθούμε το 
χάος και τη σύγχυση που έφε-
ρε η ταχύτατη οπισθοχώρηση 
των Γερμανών, oι οποίοι διή-
νυσαν περισσότερα από 50 
χλμ. σε ένα βράδυ, στην άλλη 
πλευρά των χαρακωμάτων. Οι 
Βρετανοί πίστεψαν ότι τους 
δινόταν μία μεγάλη ευκαιρία, 
πολλοί υψηλόβαθμοι στρατι-
ωτικοί νόμισαν ότι είχε έρθει 

Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΜ ΜΕΝΤΕΣ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 

«1917»
ΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΣΤΑ 
ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ ΤΟΥ Α’ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
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Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΜ ΜΕΝΤΕΣ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΔΡΑΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ. Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ 
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ 
ΔΙΗΓΗΘΗΚΕ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ. Η ΤΑΙΝΙΑ 
«1917» ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΟΘΟΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 
ΝΟVACINEMA, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΗΛΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ

«1917»
ΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΣΤΑ 
ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ ΤΟΥ Α’ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

η στιγμή τους να λάμψουν, ενώ, επί της 
ουσίας, συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο. 
Κατά την τακτική υποχώρηση οι Γερμα-
νοί είχαν φροντίσει να καταστρέψουν 
όλες τις τηλεφωνικές γραμμές με συνε-
πές αποτέλεσμα τα βρετανικά στρατεύ-
ματα να μην μπορούν να συνεννοηθούν 
μεταξύ τους. Ένα ιδανικό, με άλλα λό-
για, σκηνικό για να γυρίσει τον σκηνοθε-
τικό του άθλο ο Σαμ Μέντες, όπου επί 
δύο ώρες βλέπουμε μόνο μονοπλάνα 
που δημιουργούν ένα κλίμα ασταμάτη-
της αγωνίας.

Ξεδιπλώνεται η ιστορία
του πολέμου
Η ταινία ξεκινά να ξεδιπλώνει την ιστο-
ρία της από τις 6 Απριλίου του 1917. 
Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι η ημε-
ρομηνία κατά την οποία οι ΗΠΑ μπήκαν 
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό 
της Αντάντ. Στο «1917» περιγράφεται 
περίτρανα πως το βασικό μέλημα των 
φαντάρων ήταν απλώς να καταφέρουν 
να μείνουν ζωντανοί και να παραδώ-
σουν το μήνυμά τους. Οι γεωπολιτικές 
εξελίξεις ελάχιστα απασχολούσαν τους 
στρατιώτες στο μέτωπο. Όπως είχε δη-
λώσει παλιότερα ο σκηνοθέτης, «η ιδέα 
βασίστηκε κυρίως σε μία ιστορία που 
μου είχε πει ο παππούς μου». Παρό-
λο που η επιλογή της ημερομηνίας δεν 
φαίνεται να είναι τυχαία, μάλλον έγινε 
περισσότερο για συμβολικούς λόγους. 
Μάλιστα, μεγάλο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει το γεγονός ότι ο παππούς του 
σκηνοθέτη κατατάχθηκε ως εθελοντής 
μόλις στα 17 του χρόνια. Οι στρατιώτες 
τους οποίους υποδύονται οι ηθοποιοί 
δεν είναι υπαρκτά πρόσωπα, αλλά είναι 
πιστές αντιγραφές των νεαρών παιδιών 
που πολέμησαν στις φονικές μάχες του 
Μεγάλου Πολέμου. Ακριβώς, δηλα-
δή, όπως και η αποστολή τους δείχνει 
να είναι μία απίστευτη πράξη θάρρους 
από αυτές που συνήθιζαν απλοί άνθρω-
ποι σε καθημερινή βάση κατά τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. «Οι ιστορίες που 
μου είχε πει όταν ήμουν μικρός, έμει-
ναν μαζί μου για περισσότερα από 50 
χρόνια. Τελικά, ήταν αυτές οι ιστορίες 
που θέλησα να διηγηθώ στην οθόνη», 
είχε δηλώσει ο σκηνοθέτης αποτίνοντας 
φόρο τιμής στον ήρωα παππού του. Η 
ταινία «1917», όπως και πολλές άλλες 
βραβευμένες ταινίες  θα προβληθούν 
από τα κανάλια Novacinema στην περί-
οδο 2020 και θα είναι διαθέσιμες και 
στις υπηρεσίες Nova Go και Nova On 
Demand, έτσι ώστε οι συνδρομητές να 
έχουν τη δυνατότητα να τις παρακολου-
θήσουν όποτε και όπου θέλουν.

ΕΠΙΣΗΣ 
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ…

Τις ταινίες που βραβεύτηκαν και 
θα έχουν την ευκαιρία οι συνδρομητές 

της Nova Cyprus να απολαύσουν κατά την πε-
ρίοδο 2020: «Joker», «Once Upon a Time... 
in Hollywood», «1917», «Little Women», 

«Judy», «Bombshell», «Jojo Rabbit», «Pain 
& Glory», «Portrait of a Lady on Fire», «A 

Beautiful Day in the Neighborhood», «Ford 
v. Ferrari», «Knives out», «Booksmart», 

«A Shaun the Sheep Movie: 
Farmageddon»,«Ad Astra», «Richard 

Jewell», «Breakthrough», 
«Missing Link».



32

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ήρθε για να μεινει
αΠΟΛΥΤΉ ιΚανΟΠΟιΉΣΉ Και ΧιΛιαΔεΣ 

ΣΥμμεΤεΧΟνΤεΣ ΣΥνεθεΣαν ΤΉ μεγαΛΉ εΠιΤΥΧια 
ΤΟΥ ΔεΥΤερΟΥ μαραθΩνιΟΥ ΛεΥΚΩΣιαΣ

Χιλιάδες δρομείς από Κύ-
προ και εξωτερικό έτρεξαν 
την Κυριακή 16 Φεβρουα-

ρίου στον δεύτερο Μαραθώνιο 
Λευκωσίας, ο οποίος συνδιορ-
γανώθηκε από τον Μη Κερδο-
σκοπικό Οργανισμό RuNicosia 
και τον Γ.Σ.Π. Ο Μαραθώνιος 

Λευκωσίας, που φιλοξενήθηκε 
από τον Δήμο Στροβόλου, ση-
μείωσε τεράστια επιτυχία και 
περιλάμβανε, πέραν του αγω-
νίσματος του Ημιμαραθωνίου, 
τα αγωνίσματα του Μαραθωνί-
ου 10 και 5 χιλιομέτρων και τον 
ομαδικό αγώνα RunCorporate 5 

χιλιομέτρων. Η μεγάλη επιτυχία 
οφείλεται και στους εκατοντάδες 
εθελοντές που φρόντισαν να εί-
ναι όλα στην εντέλεια. Χορηγός 
επικοινωνίας ήταν η Τηλεόραση 
ΣΙΓΜΑ και το Συγκρότημα ΔΙΑΣ, 
ενώ συντροφιά στον κόσμο που 
παρακολούθησε τον μαραθώνιο 

κράτησε το Ράδιο Πρώτο με live 
link. Ο Μάριος Αποστολίδης και 
η Θάλεια Χαραλάμπους ήταν οι 
μεγάλοι νικητές σε άνδρες και 
γυναίκες αντίστοιχα.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ
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ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΘΕΣΑΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ο Υπουργός Άμυνας, Σάββας Αγγελίδης, 
έφτασε στον χώρο με την οικογένειά του

Όμορφη στιγμή με έναν από τους δρομείς,
ο οποίος τρέχει με το μικρό του παιδί

Η Ξένια Κωνσταντίνου με
τον Γιαννάκη Γιαννάκη

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης

Ομάδα προσκόπων παρείχε φρούτα, νερό και ενεργειακά ποτά στους αθλητές

Νικητής στους άνδρες ήταν ο Μάριος Αποστολίδης με χρόνο 1.13,03, στη δεύτερη θέση τερμάτισε 
ο Χριστόφορος Πρωτοπαπάς με χρόνο 1:13.30 και την τρίτη θέση πήρε ο Κωνσταντίνος Τιμινής με 
χρόνο 1:15.28.

Νικήτρια στις γυναίκες ήταν η Θάλεια Χαραλάμπους με χρόνο 
1.17,43, στη δεύτερη θέση ήταν η Νταγκμάρα Χάντζλικ με 
χρόνο 1:21.42 και τέλος η Ελένη Ιωάννου με χρόνο 1:27.46. 
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Η Μαρία Κυριάκου, ο Αντώνης Καρατζιάς και η Γιώτα Ορφανίδου

Η Μαρία Κάνθερ και ο Γιώργος Ρούσσος Ο Πέτρος Αθανασίου και ο Κρίτωνας Ερωτοκρίτου

Η Κλέλια Γιασεμίδου Ο Λούης Καστελλανή

Η Γιώτα Δαμιανού

Η Άννα Κούμα
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΤΗ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ

OΛΟΙ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΝΔρΟφύΤΕύσΗ

Το προσωπικό του συγκροτήματος ΔΙΑΣ και της τηλεόρασης 
ΣΙΓΜΑ μετά το τέλος της δενδροφύτευσης, ενθουσιασμένο από 
το αποτέλεσμα.

Η Μαρία Χαραλάμπους, η Χριστιάνα 
Θεμιστοκλέους και η Ελισάβετ Ηρακλέους

σΑΝ μΙΑ ΓρΟθΙΑ, ΤΟ πρΟσωπΙΚΟ ΤΟύ σύΓΚρΟΤΗμΑΤΟσ ΔΙΑσ 
ΚΑΙ ΤΗσ ΤΗΛΕΟρΑσΗσ σΙΓμΑ ΕΝΤύσΕ μΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕσ ΔΕΝΤρΑ 

ΓύμΝΗ πΕρΙΟχΗ σΤΟ χωρΙΟ ΑΓρΟσ, σΤΗΝ ΚΑθΙΕρωμΕΝΗ, 
πΛΕΟΝ, ΔΕΝΔρΟφύΤΕύσΗ πΟύ ΕΙΝΑΙ ΑφΙΕρωμΕΝΗ

σΤΗ μΝΗμΗ ΤΟύ ΑΔΙΚΟχΑμΕΝΟύ ΑΝΤΗ χΑΤζΗΚωσΤΗ

Με τη βοήθεια του Φιλοδασικού 
Συνδέσμου Αγρού, φυτεύτηκαν 
δέντρα σε περιοχή πέραν των 

τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων. Σε κλί-
μα ιδιαίτερα χαρούμενο και ευδιάθετο, το 

αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό και όλοι 
αποχώρησαν απόλυτα ικανοποιημένοι και 
περήφανοι για την ομαδική προσπάθεια. 
Μετά τη δενδροφύτευση, το ξενοδοχείο 
«Ρόδον» φιλοξένησε το συγκρότημα ΔΙΑΣ 

και την τηλεόραση ΣΙΓΜΑ προσφέροντας 
γεύμα σε όλο το προσωπικό. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ
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OΛΟΙ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΝΔρΟφύΤΕύσΗ

Ο Κωστής Χατζηκωστής και η Μαρία Κυριάκου

Η Μαρία Χαραλάμπους, η Χριστιάνα 
Θεμιστοκλέους και η Ελισάβετ Ηρακλέους

Η Γιώτα Παναγιώτου, ο Δημήτρης Καλλέργης, ο Μιχάλης Σπανός, ο Κρίτωνας 
Ερωτοκρίτου, η Πέρσα Κωνσταντίνου και η Γεωργία Τουτουντζιάν

Ο Νικόλας Μαρκιτανής, ο Σωκράτης Μακαρούνας, η Ξάνθη 
Μάρκου και η Σταυριάνα Αβραάμ

Ο Νίκος Χατζηκωστής με τη Μαρία Τερεζοπούλου,
τη Γεωργία Τουτουντζιάν, τη Μαρία Κυριάκου και
την Καρολίνα Σταμάτη

Η Στέλλα Ιωαννίδου, η Κλαίρη Σκουφίδου και
η Δέσποινα Κολοκοτρώνη

Ο Ζαχαρίας Φιλιππίδης και
η Μαρία Τερεζοπούλου

σΑΝ μΙΑ ΓρΟθΙΑ, ΤΟ πρΟσωπΙΚΟ ΤΟύ σύΓΚρΟΤΗμΑΤΟσ ΔΙΑσ 
ΚΑΙ ΤΗσ ΤΗΛΕΟρΑσΗσ σΙΓμΑ ΕΝΤύσΕ μΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕσ ΔΕΝΤρΑ 

ΓύμΝΗ πΕρΙΟχΗ σΤΟ χωρΙΟ ΑΓρΟσ, σΤΗΝ ΚΑθΙΕρωμΕΝΗ, 
πΛΕΟΝ, ΔΕΝΔρΟφύΤΕύσΗ πΟύ ΕΙΝΑΙ ΑφΙΕρωμΕΝΗ

σΤΗ μΝΗμΗ ΤΟύ ΑΔΙΚΟχΑμΕΝΟύ ΑΝΤΗ χΑΤζΗΚωσΤΗ
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Aναστασία Μίχαήλοβα

Είναί μόλίς 23 Ετών καί καταφΕρΕ να ΕνταχθΕί δυναμίκα 
ςτη βίόμηχανία τόυ θΕαματός. Γία την αναςταςία 

μίχαηλόβα η Εβδόμη τΕχνη Είναί τρόΠός Εκφραςης.

«λατρΕυώ να ΕρΓαΖόμαί
μΕ τόυς κυΠρίόυς»

Δούλεψε με κορυφαία ονόματα, όπως ο 
Φρανκ Γκρίλο, η Μαρί Αυγερόπουλος 
και ο Τόνι Τζα. Μάλιστα, το 2019 επι-

σκέφτηκε το νησί μας για τις ανάγκες της ται-
νίας «Jiu Jitsu», με πρωταγωνιστή τον Νίκολας 
Κέιτζ και κατενθουσιάστηκε από τις ομορφιές 
του τόπου μας. Σε μιαν αποκλειστική συνέντευ-
ξη στο Περιοδικό ΟΚ! μιλά για το πώς είναι να 
είσαι νεαρή παραγωγός στη βιομηχανία του 
θεάματος, ενώ δεν κρύβει τον ενθουσιασμό 
της που θα επιστρέψει για δεύτερη φορά στο 
νησί μας, όπου θα γυριστεί η νέα ταινία του 
Δημήτρη Λογοθέτη με τίτλο «Man of War».

Mεγάλωσες στη Ρωσία, αλλά μετακό-
μισες στο Λος Άντζελες και κατάφε-
ρες να μπεις στη βιομηχανία του θεά-
ματος…
Από τότε που ήμουν μικρή, σύχναζα στο σινε-
μά. Ήταν η αγαπημένη μου συνήθεια. Μάλι-
στα, δημιουργούσα δικά μου βίντεο για ειδικές 
περιστάσεις, όπως γενέθλια ή για την έλευση 
του νέου χρόνου. Είχα πάντα πολλές ιδέες, τις 
οποίες ήθελα να μετατρέψω σε ταινία. Έτσι, 
αποφάσισα να ασχοληθώ με την κινηματο-
γραφική παραγωγή σε επαγγελματικό επίπεδο 
και να ασχοληθώ με τον συγκεκριμένο κλάδο. 
Αφού πήρα το πτυχίο μου, μου έκαναν διάφο-
ρες προτάσεις για να συνεργαστώ με καταξιω-
μένους σκηνοθέτες.

Υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο γεγο-
νός που να σε έκανε να αντιληφθείς 
ότι η παραγωγή ταινιών είναι ένας 
τρόπος να εξιστορείς ιστορίες;
Δεν μπορώ να θυμηθώ εάν υπήρχε κάποιο συ-
γκεκριμένο γεγονός, αλλά πολλές φορές δυ-
σκολευόμουν να αποδώσω αυτό που έλεγα με 
λέξεις. Είναι δύσκολο να εξηγήσω τι ακριβώς 
εννοώ, αλλά θα προσπαθήσω. Μερικές από 
τις ταινίες που έγραψα και έκανα την παραγω-
γή δημιουργήθηκαν για να εκφράσω αυτό που 
αισθάνομαι. Αυτός ήταν ένας ευκολότερος 
τρόπος για να στείλω το μήνυμα που ήθελα 
στο κοινό. Κάπως έτσι συνειδητοποίησα ότι η 
παραγωγή ταινιών είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να πω μιαν ιστορία. Πραγματικά, απολαμ-

βάνω κάθε κομμάτι της κινηματογραφικής δι-
αδικασίας.

Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα 
τού να είσαι παραγωγός και να ταξι-
δεύεις ανά το παγκόσμιο;
Όταν «παράγεις» οποιοδήποτε είδος ταινίας, 
υπάρχει ένα μεγάλο ρίσκο, διότι το κοινό μπο-
ρεί να μην αντιληφθεί την ιδέα σου ή ακόμη 
και να μην του αρέσει η ιστορία. Σε αυτήν τη 
βιομηχανία τα πάντα είναι πολύ υποκειμενικά 
και αρκετοί άνθρωποι δεν αρέσκονται σε αυτό 
που μπορεί να δημιουργήσεις, ωστόσο μερι-
κές φορές υπάρχει και η πιθανότητα η ταινία 
που δημιούργησες να λατρευτεί από τη μερί-
δα του λέοντος. Το πιο δύσκολο μέρος της 
όλης διαδικασίας είναι να βρούμε κάτι που 
οι άνθρωποι θα ήθελαν. Ταξιδεύοντας ανά το 
παγκόσμιο, γενικά, είναι μια άλλη πρόκληση, 
διότι η διαδικασία παραγωγής ταινιών είναι δι-
αφορετική και βεβαίως εξαρτάται και από τη 
χώρα που επιλέγεις να γυριστεί η ταινία. Όταν 
κάνεις μια ταινία σε άλλη χώρα, πρέπει να 
προσαρμοστείς στη δική τους διαδικασία και 
να κάνεις τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. 
Ορισμένες χώρες δεν διαθέτουν τον κατάλ-
ληλο εξοπλισμό. Επίσης, έχουν κάποιους πε-
ριορισμούς όσον αφορά τις τοποθεσίες που 
θα επιλέξεις να κάνεις το γύρισμα και ούτω 
καθεξής.

Πιστεύεις ότι θα αλλάξει ο τρόπος 
που σκέφτεσαι, λόγω του νεαρού της 
ηλικίας σου στη βιομηχανία του θεά-
ματος;
Για να είμαι ειλικρινής, το να είσαι παραγωγός 
έχει πολλές ευθύνες. Πρέπει να έχεις πολλά 
πράγματα υπό έλεγχο και πρέπει πάντα να βρί-
σκεις τη λύση όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 
Έπρεπε να ωριμάσω σε νεαρή ηλικία, καθώς 
είχα πολλές προτάσεις για να εργαστώ σε πα-
ραγωγές ταινιών. Πολλοί άνθρωποι σκέφτο-
νται ότι είμαι μεγαλύτερη από ό,τι είμαι στην 
πραγματικότητα και αυτό το αποδίδω στο γεγο-
νός ότι ήμουν αρκετά τολμηρή στο να αναλά-
βω σημαντικά πόστα και ρόλους στον χώρο. 
Πολλοί άνθρωποι της γενιάς μου δεν γνωρί-

ζουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, ωστό-
σο εγώ πήρα τη συγκεκριμένη απόφαση πολύ 
καιρό πριν και ήδη κάνω αυτό που μου αρέσει 
να κάνω!

Ποια είναι τα βασικά πράγματα που 
έχεις αποκομίσει από τον συγκεκρι-
μένο τομέα;
Υπάρχουν δύο -ουσιαστικά- πράγματα που 
έχω μάθει από τον καιρό που εργάζομαι στον 
χώρο. Πρώτο πράγμα είναι ότι αντιλήφθηκα 
ότι μια ταινία δεν γίνεται χωρίς να έχει έναν 
καλό παραγωγό. Ο παραγωγός είναι συνήθως 
ένας από τους πρώτους ανθρώπους που θα 
ασχοληθούν με μια κινηματογραφική παραγω-
γή και εν τέλει είναι και ένας από τους σημα-
ντικότερους. Κάνουμε την ομάδα μια γροθιά, 
έτσι ώστε να «ζωντανέψουμε» την ιστορία της 
ταινίας. Το δεύτερο πράγμα, έχει να κάνει με 
το ποιον γνωρίζεις. Όλη μου τη ζωή προσπα-
θούσα να κάνω όσο το δυνατόν περισσότερες 
διασυνδέσεις μπορούσα. Είναι πάντα ωραίο 
να δουλεύεις με ταλαντούχους ανθρώπους, 
ειδικά όταν είναι φίλοι σου. Έκανα πολλές 
ταινίες με τους φίλους μου και οι περισσότε-
ρες από αυτές πήραν υποψηφιότητα σε μερικά 
μεγάλα φεστιβάλ όπως το Φεστιβάλ Ανεξάρ-
τητων Ταινιών Μικρού Μήκους, το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου του Ροδιού, καθώς και το Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου της Utah.

Ποια ήταν η πιο σκληρή καλλιτεχνική 
επιλογή που έκανες κατά την παρα-
γωγή μιας ταινίας;
Πριν από δύο χρόνια δούλευα πάνω σε μια 
ταινία που ονομαζόταν «B2» και πριν καν αρ-
χίσουμε τα γυρίσματα, ο πρωταγωνιστής απο-
σύρθηκε. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, δι-
ότι (ο συγκεκριμένος ηθοποιός) έπρεπε να κά-
νει σκηνές επί καθημερινής βάσης. Τελευταία 
στιγμή βρήκα άλλον ηθοποιό και έτσι κάλυψα 
το κενό που δημιουργήθηκε. Στη βιομηχανία 
του θεάματος πρέπει πάντα να είσαι σε ετοι-
μότητα, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιος 
από το cast να αποχωρήσει την τελευταία στιγ-
μή και θα πρέπει να έχεις ένα σχέδιο Β όταν 
συμβαίνει κάτι τέτοιο.
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«Το πιο ενΤυπωσιακο 
μου Ταξιδι ήΤαν σΤήν 
κυπρο, Το 2019, οΤαν 

γυριζαμε Τήν Ταινια "Jiu 
Jitsu" με Τον νικολασ 
κειΤζ και Τον Τονι Τζα»
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Ιδανικά, με ποιον θα ήθε-
λες να συνεργαστείς και 
γιατί;
Υπάρχουν πολλοί σκηνοθέτες 
που με εμπνέουν και θα ήθελα 
να δουλέψω μαζί τους. Αν και 
η αλήθεια είναι ότι παίρνω απο-
φάσεις βασισμένες στην πλο-
κή μιας ταινίας. Αν μου αρέσει 
η ιστορία, τότε αποδέχομαι 
να δουλέψω στην παραγωγή. 
Μερικοί από τους αγαπημέ-
νους μου σκηνοθέτες είναι ο 
Κουέντιν Ταραντίνο και ο Γου-
ές Άντερσον. Μου αρέσουν οι 
καλλιτεχνικές τους επιλογές, 
καθώς επίσης και η οπτική τους 
αφήγηση.

Ποια ήταν η πιο όμορφη 
ταξιδιωτική σας εμπειρία 
με τη δουλειά;
Το πιο εντυπωσιακό μου ταξί-
δι ήταν στην Κύπρο, το 2019, 
όταν γυρίζαμε την ταινία «Jiu 
Jitsu» με τον Νίκολας Κέιτζ και 
τον Τόνι Τζα. Ήταν πολύ δια-
σκεδαστικό. Πάντα εμπνέομαι 
να δουλεύω με τέτοιους ταλα-
ντούχους ανθρώπους που κα-
ταφέρνουν να μπουν στο πετσί 
του ρόλου τους. Είχαμε όλα 
τα πιθανά θέματα στο σετ που 
μπορείτε να φανταστείτε (γέ-
λια), αλλά ήμασταν σε θέση να 
τα επιλύσουμε. Είμαι ευτυχής 
που η ταινία θα κυκλοφορήσει 
λίαν συντόμως.

Εξ όσων γνωρίζω, αυτή 
την περίοδο δουλεύεις 
πάνω στην ταινία «Man 
of War» (Άνθρωπος του 
Πολέμου), η οποία θα γυ-
ριστεί εδώ στην Κύπρο. 
Πώς αισθάνεσαι που θα 
έρθεις για δεύτερη φορά 
στην Κύπρο; Tι μπορείς 
να μας αποκαλύψεις για 
την ταινία;
Είμαι τόσο χαρούμενη που θα 
επιστρέψω στο νησί της Αφρο-
δίτης. Πρώτα απ’ όλα, δεδο-
μένου ότι δεν είναι η πρώτη 
φορά που γυρίζουμε μια ταινία 
στην Κύπρο, γνωρίζουμε πώς 
λειτουργούν τα πράγματα εκεί 
αλλά και τι πρέπει να αποφύ-
γουμε. Προσωπικά, λατρεύω 
να δουλεύω με τους Κύπρι-
ους. Εργάζονται πολύ σκλη-
ρά. Η Κύπρος είναι ένα πανέ-
μορφο νησί. Αναφορικά με την 

ταινία,  δεν μπορώ να αποκα-
λύψω πολλά πράγματα, διότι 
ακόμη δουλεύουμε πάνω στο 
project. Θα σας πω ότι πρό-
κειται για μια εκπληκτική ταινία 
και ανυπομονώ να δουλέψω 
με τους συγκεκριμένους -ταλα-
ντούχους- ανθρώπους που θα 
απαρτίζουν το set της ταινίας.

Ποιο είναι το πιο ονειρι-
κό μέρος για να κάνεις 
γυρίσματα για μια ταινία;
Από τότε που ήμουν μικρή, λά-
τρευα την Ευρώπη: το Παρίσι, 
τη Ρώμη, το Λονδίνο κ.λπ. Λα-
τρεύω τις αρχαίες πόλεις και 
τα μέρη που έχουν απίστευτη 
ιστορία. Αυτά είναι μερικά από 
τα όνειρά μου για να γυρίσω 
ταινία. Λατρεύω τις ιστορικές 
ταινίες και σίγουρα θα το κάνω 
μια μέρα!

Εάν είχες απεριόριστο 
προϋπολογισμό στη διά-
θεσή σου, ποιο θα ήταν 
το έργο παραγωγής των 
ονείρων σου;
Ξέρεις, οι άνθρωποι λατρεύ-
ουν τη δράση και τις «βαριές» 
ταινίες τύπου «Star Wars», 
«Avatar» και «Avengers». Στις 
μέρες μας είναι δύσκολο να 
πουλήσεις μια δραματική ή 
μια ρομαντική ταινία. Ωστόσο, 
όπως ανέφερα προηγουμένως, 
αγαπώ τις ιστορικές ταινίες ή 
ακόμη και κάθε είδους ταινίες 
που βασίζονται σε αληθινά γε-
γονότα. Πραγματικά ενδιαφέ-
ρομαι να εκπαιδεύσω τον κό-
σμο με αυτόν τον τρόπο. Εάν 
είχα έναν απεριόριστο προϋ-
πολογισμό, θα δημιουργούσα 
ταινίες για τον Α’ και Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, τις επαναστά-
σεις και τις κρίσεις σε διάφο-
ρες χώρες, τις κοινωνικές ανι-
σότητες και τις ανισότητες των 
φύλων. Πιστεύω ότι η νέα γενιά 
δεν γνωρίζει τι συνέβαινε στο 
παρελθόν και οι συγκεκριμέ-
νες ταινίες ενδεχομένως να εί-
ναι ο καλύτερος τρόπος για να 
διδαχθεί. Παρακολουθώ συνε-
χώς ντοκιμαντέρ και ιστορικές 
ταινίες για να εκπαιδεύσω τον 
εαυτό μου! ok!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: WENN.COM
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WENN.COM
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Αν ΧΑθΑγουεϊ

Είναί μία από τίς πίό όμόρφΕς καί αθΕραπΕυτα ρόμαντίκΕς 
ηθόπόίόυς της γΕνίας της. ΕχΕί βραβΕυτΕί μΕ όςκαρ β' 
γυναίκΕίόυ ρόλόυ γία τό μίόυζίκαλ «όί αθλίόί», Ενώ 
τό 2006 ΕμφανίςτηκΕ ςτη λίςτα γνώςτόυ πΕρίόδίκόυ 

αναμΕςα ςτίς 50 πίό όμόρφΕς γυναίκΕς παγκόςμίώς.

«Εχώ πΕραςΕί πόλλα
καί Εχώ μαθΕί να φρόντίζώ

τόν Εαυτό μόυ»

Η Αν Χάθαγουεϊ είναι γνωστή για τη φι-
λανθρωπική της δράση και μάλιστα 
έχει τιμηθεί -πολλάκις- για τον αγώ-

να που δίνει. Η ερμηνεία της στο «Ο Διάβο-
λος Φοράει Prada» έχει μείνει στην ιστορία 
της μόδας και μάλιστα η ίδια κρατάει ακόμη 
«σημειώσεις» στο «Ημερολόγιο μιας Πριγκί-
πισσας». Τον περασμένο Μάιο, η διάσημη 
ηθοποιός απέκτησε το δικό της αστέρι στο 
«Walk of Fame». Η Χάθαγουεϊ είναι εκπαι-
δευμένη σκηνική ηθοποιός και έχει δηλώσει 
ότι προτιμά τις εμφανίσεις στο θέατρο παρά 
τους ρόλους σε ταινίες. Μάλιστα, το υπο-
κριτικό της ταλέντο έχει συγκριθεί με αυτό 
των Τζούντι Γκάρλαντ και Όντρεϊ Χέπμπορν. 
Όσον αφορά στα προσωπικά της, η Χάθα-
γουεϊ είναι παντρεμένη με τον -επίσης- ηθο-
ποιό Άνταμ Σούλμαν και έχουν αποκτήσει 
ένα παιδί, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο 
έφερε στον κόσμο και τον δεύτερο γιο τους. 
Για του λόγου το αληθές, η πανέμορφη ηθο-
ποιός μίλησε πολλές φορές για τις δυσκολί-
ες που αντιμετώπισε μέχρι να μείνει έγκυος, 
λέγοντας ότι «δεν ήταν μια απλή διαδρομή 
σε καμία από τις δύο εγκυμοσύνες». Παράλ-
ληλα, ανέφερε ότι «χρειάζεται έξτρα αγά-
πη σε όσους αντιμετωπίζουν θέματα υπο-
γονιμότητας». Αυτή την περίοδο η καλλο-
νή «catwoman» πρωταγωνιστεί στην ταινία 
«Dark Waters», αλλά και σε δύο επεισόδια 
της τηλεοπτικής σειράς «Modern Love»!

Τι σε οδήγησε στο να παίξεις στο 
«Dark Waters» («Σκοτεινά νερά»); 
Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε 
που σε έχουμε δει σε μια ταινία, 
όπου δεν είσαι η πρωταγωνίστρια. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, 
είναι ο Μαρκ Ράφαλο, ο οποίος υπο-
δύεται έναν δικηγόρο που αγωνίζε-
ται κατά της εταιρείας «DuPont»;
Κοίτα, η κουβέντα που είχα με τον σκηνοθέ-

τη της ταινίας, Τοντ Χέινς, με έκανε να θέλω 
να παίξω σε αυτή την ταινία. Όταν πήρα για 
πρώτη φορά το σενάριο στα χέρια μου και 
διάβασα μια σελίδα, αντιλήφθηκα ότι υπήρ-
χε αυτό το κλισέ ανάμεσα στον κεντρικό 
χαρακτήρα και τη σύζυγό του και σκέφτηκα 
ότι αυτή η ταινία ήταν μία από αυτές τις περι-
πτώσεις, αλλά όταν ο Τοντ μού μίλησε για τη 
Σάρα (ρόλος) και μου είπε ποια είναι, πραγ-
ματικά ένιωσα μια ταπεινότητα που με «γεί-
ωσε» και μου άλλαξε κάποια πράγματα που 
σκεφτόμουν αναφορικά με τη μεσοδυτική 
νοικοκυρά.

Πώς θα περιέγραφες τον χαρακτή-
ρα που υποδύεσαι;
Η Σάρα είναι ζωντανή, ισχυρή και γεμάτη 
αντιφάσεις. Δεν μπορείς να την ψυχολογή-
σεις απλά με το να γνωρίζεις μια πτυχή της. 
Έτσι έπρεπε να τη γνωρίσω -πραγματικά- αν 
και δεν είμαι βέβαιη ότι έχω καταλάβει όλα 
όσα είναι, αλλά νομίζω ότι κατάφερα να 
αποδώσω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
στον κόσμο. Ήταν επίσης ένα μεγάλο μέρος 
της ζωής του Ρομπ και βασίστηκε στην απί-
στευτη δύναμή της για να μπορέσει να ανα-
λάβει μια γιγαντιαία εταιρεία, εκείνη τη χρο-
νική περίοδο.
 
Πώς ήταν να δουλεύεις
με τον Μαρκ Ράφαλο;
Ο Μαρκ φέρνει πολλά πράγματα από τα 
οποία αναμένουμε από αυτόν -τη νοημο-
σύνη, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότη-
τα στους χαρακτήρες που υποδύεται. Δίνει 
πραγματικά μια πολύ όμορφη και μετριο-
παθή ερμηνεία. Υπάρχει, όμως, ένα ρίσκο 
όσον αφορά στο τι κάνει για να υποδυθεί 
τον χαρακτήρα με τόσο διαφορετικό τρόπο 
για τα δεδομένα της ταινίας. Τον βρίσκω απί-
στευτα γοητευτικό σε αυτό τον ρόλο και πι-
στεύω ότι αυτή η ιστορία που εξιστορεί στην 

ταινία είναι δώρο για εμάς, διότι ο άνθρω-
πος που υποδύεται είναι κάποιος που έχει 
κάνει τον κόσμο ασφαλέστερο.

Το «Dark Waters» αποσπά την προ-
σοχή μας όσον αφορά την περι-
βαλλοντική μόλυνση. Πώς αισθάν-
θηκες που συμμετείχες σε μια ται-
νία που ασχολείται με ζητήματα, τα 
οποία προκαλούν τόση μεγάλη ανη-
συχία στο ευρύ κοινό και την κοινω-
νία στο σύνολό της;
Δεν υπήρξε πραγματικά κάποια απαιτούμε-
νη/υποχρεωτική κίνηση όσον αφορά το να 
υποδύεσαι κάποιον που μαθαίνει για τη δια-
φθορά. Μπορώ να πω ότι ήταν τρομακτικό 
και συναισθηματικό. Σε ανθρώπινο επίπεδο, 
όμως, θα έλεγα ότι όλο αυτό είναι εξοργι-
στικό!

Πώς αισθάνεσαι για τους περιβαλ-
λοντικούς ακτιβιστές και τους σταυ-
ροφόρους, όπως η Γκρέτα Τούν-
μπεργκ, που προειδοποιούν τον κό-
σμο για την υπερθέρμανση του πλα-
νήτη;
Όλοι αυτοί με εμπνέουν. Οι προτεραιότητές 
τους είναι σωστές και εστιασμένες. Κάνουν 
όλα όσα λέμε στους νέους. Επομένως, δεν 
καταλαβαίνω την αρνητική αντίδραση των 
ανθρώπων αυτής της γενιάς. 

Πιστεύεις ότι η συμμετοχή σε μια ται-
νία όπως το «Dark Waters» ενισχύει 
το δικό σου ακτιβιστικό πνεύμα;
Το κλίμα, ο αγώνας κατά του ρατσισμού, τα 
δικαιώματα των γυναικών, όλα αυτά πρέπει 
να μας απασχολούν. Οι γονείς μου με δίδα-
ξαν βασικές αξίες και η ανατροφή μου με 
έφερε σε επαφή με ανθρώπους διαφορε-
τικών εθνοτήτων και πολιτισμών. Επίσης, με 
ενεθάρρυναν να μιλώ όποτε δω κάποιο περι-
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στατικό αδικίας και πιστεύω ότι έχω το ίδιο 
είδος ενστίκτων όταν πρόκειται για ζητήματα 
ανισότητας. 

Είναι γνωστό το πόσο παθιασμένη 
είσαι με ό,τι καταπιαστείς, αλλά τα 
τελευταία χρόνια έχεις πει ότι θα αλ-
λάξεις τον τρόπο που παρουσιάζεις 
τον εαυτό σου στον κινηματογραφι-
κό κόσμο...
Πιστεύω ακόμα ότι μπορείς να δουλέψεις 
σκληρά όταν αφιερώσεις χρόνο για τις δι-
κές σου ανάγκες, αλλά και όταν διατηρείς 
τα είδη φιλίας που κάνουν τη ζωή ενδιαφέ-
ρουσα και ευχάριστη. Δεν μπορείς απλώς 
να υπάρχεις για τη δουλειά σου ή απλώς να 
χάνεις την αίσθηση τού ποιος είσαι. Έχω πε-
ράσει πολλά και έχω μάθει να φροντίζω τον 
εαυτό μου καλύτερα. Έχω μια πολύ πιο ευ-
τυχισμένη ζωή τώρα. Μεγάλωσα πολύ γρή-
γορα και ήταν πολύ ανταγωνιστικό το περι-
βάλλον. Ήμουν αποφασισμένη να επιτύχω 
σε αυτήν τη βιομηχανία, αλλά όταν πιέζεις 
τον εαυτό σου με αυτό τον τρόπο, τότε δεν 
τον αφήνεις να εξελιχθεί σε προσωπικό επί-
πεδο. Γι' αυτό μαθαίνεις να συνειδητοποιείς 
περισσότερο το ποιος είσαι, αλλά και ότι οι 
ανάγκες σου δεν έχουν καμία σχέση με την 
καριέρα σου.

Ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή 
που έχεις παρατηρήσει για τον εαυ-
τό σου όλα αυτά τα χρόνια;
Έχω περάσει πολλά πράγματα και αισθάνο-
μαι πολύ πιο ελεύθερη τώρα. Δεν επιλέγω 
δουλειές, απλά τις απολαμβάνω. Αισθάνο-
μαι ότι μπορώ να είμαι περισσότερο ο εαυ-
τός μου. Μόλις αντιλήφθηκα πώς να πω 
«ευχαριστώ» στη ζωή, και αυτό το έκανα 
φροντίζοντας τον εαυτό μου με το να κάνω 
ένα μικρό διάλειμμα. Αυτό ήταν κάτι που δεν 
έκανα πριν από 10 χρόνια! Έτσι, προσπαθώ 
να μην είμαι πολύ σκληρή με τον εαυτό μου. 
Ήταν ένα ταξίδι, το οποίο μου μεταμόρφωσε 
τον εσωτερικό μου «πυρήνα».

Στη δική σου ζωή υπήρξε κάποιο 
πράγμα που να σου προκάλεσε με-
γάλη ταραχή;
Η κακή ενέργεια. Η αυτοθεροποίηση πραγ-
ματικά δεν εξυπηρετεί κανέναν. Αυτό το εί-
δος αυτο-εστίασης νομίζεις ότι επηρεάζει 
μόνο εσένα, αλλά η ενέργειά σου μπορεί 
να ακτινοβολεί και να «χτυπάει» κάποιον με 
τρόπους που δεν μπορείς να φανταστείς. 
Ακόμη και όταν εστιάζεις στον εαυτό σου, 
επηρεάζεις ανθρώπους γύρω σου. Έτσι, 
προσπαθώ να μην είμαι πολύ σκληρή με τον 
εαυτό μου! ok!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: WENN.COM
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WENN.COM
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Κραγιόν με 
μελισσοκέ-
ρι, Christie’s 
cosmetics, η τε-
λευταία δημιουρ-
γία της σειράς, 
τα φυσικά κρα-
γιόν, κυκλοφό-
ρησαν σε 6 ματ 
αποχρώσεις, με 
άρωμα και χρώ-
μα τριαντάφυλλου κι έχουν μεγάλη διάρκεια, μέχρι και 9 ώρες. Όλα τα προ-
ϊόντα είναι δερματολογικά ελεγμένα και απαλλαγμένα από parabens sls, sles, 
σιλικόνες και χρωστικές, ενώ η συσκευασίες τους έχουν δημιουργηθεί με ανα-
κυκλώσιμα υλικά.

Είναί η ώρα να 
ανανΕώσΕίσ το μακίγίαζ 
σου; ΕμΕίσ σου βρηκαμΕ 
τίσ νΕοτΕρΕσ αφίξΕίσ
κί Εσυ ακολουθΕίσ τα 
βηματα τησ μοδασ
γία να κανΕίσ 
τίσ προσώπίκΕσ 
ΕπίλογΕσ σου!

New era, 
New colors

Dior Backstage Amber 
Neutrals Eye Palette, Dior, ο 
μυστικός σύμμαχος των makeup 
artist του Dior για να δημιουργούν 
μια ποικιλία επαγγελματικών αποτε-
λεσμάτων στα βλέφαρα, από τα πιο 
φυσικά έως τα πιο έντονα. Εμπνευ-
σμένη από τα παρασκήνια των επι-
δείξεων μόδας και τις ανάγκες των 
makeup artist, η παλέτα περιλαμβά-
νει αποχρώσεις που ταιριάζουν σε 
όλους τους τόνους του δέρματος 
σε ματ και ιριδίζουσες υφές για τέ-
λειο βλέμμα.

Even Better Pop™ Lip Colour Foundation, Clinique, μία 
παλέτα φυσικών αποχρώσεων για τα χείλη, που κολακεύει τον 
τόνο και υποτόνο της επιδερμίδας σου! με τον τροχό clinique 
shade-Match science™ θα ανακαλύψεις τις τρεις ιδανικές απο-
χρώσεις για τρία διαφορετικά look: φυσικό, ανέμελο και εντυ-
πωσιακό.

Hoola - Poudre Bronzante, Benefit 
Cosmetics, μπρονζέ πούδρα μαυρίσματος! 
αυτό το κουτάκι κλείνει μέσα του τις ηλιόλου-
στες παραλίες των νησιών, χαρίζοντάς σας 
ηλιοκαμένη όψη και καλοκαιρινή διάθεση. μια 
πινελιά Hoola και είσαι έτοιμη! αυτή η πούδρα 
χαρίζει υγιή όψη, με ματ εμφάνιση, χωρίς γυαλι-
στερό, γκλίτερ αποτέλεσμα! 

Modern Renaissance Eyeshadow Palette, 
Anastasia Beverly Hills, μια μοντέρνα εκδοχή 
των χρωμάτων που συναντάμε στην αναγέννηση, 
αυτή η παλέτα περιλαμβάνει 14 σκιές σε ουδέτε-
ρες και berry αποχρώσεις. Όλες τις αποχρώσεις 
που χρειάζεσαι για να δημιουργείς από ένα φρέ-
σκο πρωινό μέχρι ένα δραματικό βραδινό μακι-
γιάζ. η παλέτα περιλαμβάνει 3 μεταλλικές και 11 
ματ σκιές, ενώ όλες οι φόρμουλες είναι πλούσιες 
σε χρωστικές και ιδανικές για εύκολο blending.

Eyes to kill 
4 Color 
Palette, 
Giorgio 
Armani, μια 
παλέτα με 4 
χρώματα που 
συνδυάζουν 
την ένταση στο 
χρώμα με το ματ 
τελείωμα, χρησιμο-
ποιώντας μια νέα γενιά από πούδρες. 
αυτή η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούνται καθαρές χρωστι-
κές υψηλής έντασης για ένα αποτέλε-
σμα ακόμα πιο έντονο και χρώμα που 
μαγνητίζει το βλέμμα.
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BEAUTYshopping

Το ροζ χρώμα μας αρέςέι 
πολύ! αλλώςΤέ, θα 
έιναι Το trend για Τη νέα 
ςέζον πού ςέ λιγές μέρές 
καΤαφθανέι. γι’ αύΤο 
ένΤαςςούμέ καλλύνΤικα 
μέ ροζ πέριΤύλιγμα και 
ςΤο νέςέςέρ μας για 
πέριςςοΤέρη λαμψη 
και φώΤέινοΤηΤα.

Pink 
lady

Candy Scrub & Mask, Youth Lab, ένα πρωτοποριακό 
κρεμώδες απολεπιστικό προσώπου και μάσκα μαζί. έξα-
σφαλίζει εντατική απολέπιση χωρίς ερεθισμούς και απόλυ-
τα ισορροπημένη επιδερμίδα. αφήνοντάς το λίγο παραπάνω 
στο δέρμα, λειτουργεί και ως μάσκα, που ενυδατώνει και συ-
σφίγγει τους διεσταλμένους πόρους. θα το βρεις σε φαρ-
μακεία σε όλη την κύπρο.

La Nuit Trésor 
Nude, Lancôme, 
το νέο κεφάλαιο για 
το θρυλικό άρωμα, 
το νέο άρωμα ενός 
τριαντάφυλλου μα-
κράς διάρκειας που 
αλληλοϋφαίνεται με 
τις νότες του περγα-
μόντου, της καρύδας 
και της βανίλιας.

Collagen Fill up 
Therapy, Klapp, κού-
ρα με τα ενεργά συστα-
τικά του CοllaGen 
Ball + liquid μαζί με το 
stimulator προσώπου 
(συσκευή με δονήσεις 
για καλύτερη διείσδυ-
ση). προσφέρει σύσφιξη 
και λείανση, ενυδάτωση, 
εντατική δράση στα βα-
θύτερα στρώματα, ενώ 
βοηθά στην αποκατάστα-
ση του περιγράμματος.

Crushed Oil-
Infused Gloss, 
Bobbi Brown, η 
πρέσβειρα της yara 
Shahidi προτείνει τις 
δικές της συλλεκτικές 
αποχρώσεις που θα 
απογειώσουν κάθε 
σου εμφάνιση! έμείς 
επιλέγουμε το Spring 
Bliss, ένα γλυκό ροζ 
που ταιριάζει με όλες 
τις επιδερμίδες.

Original Skin™ 
Renewal Serum 
with Willowherb, 
Origins, ένα αναζω-
ογονητικό serum που 
συμβάλλει στη μείωση 
της θαμπής όψης, ενι-
σχύει τη λάμψη, χαρίζει 
απαλή υφή και συστέλ-
λει ορατά τους πόρους. 
οι ατέλειες περιορίζο-
νται αισθητά και η επι-
δερμίδα ανακτά την 
φωτεινότητά της. κατάλ-
ληλο για όλους τους τύ-
πους δέρματος.

the POREfessional, 
pore-minimizing 
makeup, Benefit, ένα 
πανέξυπνο make up σε 
στικ, που καλύπτει στη 
στιγμή τις ατέλειες και 
συσφίγγει τους πόρους. 
Έχει ελαφριά σύνθεση 
για διακριτική, προσαρ-
μόσιμη κάλυψη. θα 
σου χαρίσει στη στιγμή 
ματ όψη, ενώ ταυτόχρο-
να περιορίζει την υπερ-
βολική λιπαρότητα της 
επιδερμίδας σου. θα το 
βρεις σε 5 αποχρώσεις.
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style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

instagram:mariannahadjimina

insta-tip
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ANIMAL PRINT 
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΟ animal print ΣΕ μΙΑ πΙΟ δΙΑκΡΙΤΙκή 
ΕκδΟχή ΤΟυ ΣΕ πΑΣΤΕλ ΓήΙνΟυΣ ΤΟνΟυΣ, 
μπΟΡΕΙ νΑ ΦΟΡΕθΕΙ κΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ένα δακτυλίδί μπορεί να δώσει 
λάμψη χωρίς να γίνει υπερβολικό για 

το office look σας! (PARFOIS)

JA
C

Q
U

EM
U

S

μπορεί να δώσει 

μπΟΡΕΙ νΑ ΦΟΡΕθΕΙ κΑΙ ΣΤΟΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Παντελόνι, 
TOMMY 

HILFIGER.

Γυαλιά ηλίου, 
PARFOIS.

Παλτό €99.95, 
ZARA.

Πουκάμισο €36, 
DOROTHY 
PERKINS.

Trench coat, 
PIAZZA ITALIA.

Σκουλαρίκια, 
MANGO.

Τσάντα,
PIAZZA ITALIA.

Παντελόνι,
H&M STUDIO.

Γόβα, 
ALDO.
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style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

BLUE MANIA
Το μπλε συνδυάζεΤάι με χρυσεσ λεπΤομερειεσ σε 
εμφάνισεισ που δεν θά περάσουν άπάράΤήρήΤεσ .

A
N

D
RE

W
 G

N

shoppingshoppingshoppingshopping
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Παλτό €129, 
ZARA. Clutch bag, 

PARFOIS.

Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.

Μπλούζα €25.99, 
STRADIVARIUS.

Φόρεμα, 
H&M STUDIO.

Φόρεμα €29.99, 
STRADIVARIUS.

Ζιβάγκο €22.99, 
TEZENIS.

Παπούτσια, 
ALDO.

Φόρεμα €69, 
WALLIS.

Headband, 
PARFOIS.

Φόρεμα €25.99, 
STRADIVARIUS.
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RO
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ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ 80's
Η ΑισθΗτικΗ τωΝ 80s συΝΑΝτΑ το 2020
σΕ δυΝΑΜικΑ συΝολΑ ΜΕ printed ΜοτιβΑ..

Σκουλαρίκια,
H&M STUDIO.

Φόρεμα €25.99, 
STRADIVARIUS.

Bomber jacket €66, 
TOP SHOP.

Γυαλιά ηλίου €9.99, 
STRADIVARIUS.

Φόρεμα, 
H&M STUDIO.

Ζώνη, 
MANGO.

Μπότα 
€149, 
ZARA.

Headband, 
PARFOIS.

Φούστα,
H&M STUDIO.

Τσάντα €39.95, 
ZARA.
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ΣΑΚΗΣ ΝΤΟΒΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

Ο Σάκης Ντοβόλης, μετά από δέκα 
χρόνια ενεργής παρουσίας στον χώρο 
της Blues σκηνής, έχει χαρακτηριστεί 
ως ένας από τους καλύτερους Blues/

Rock κιθαρίστες της Ελλάδος αλλά και 
της ευρύτερης Βαλκανικής περιοχής. Ο 

Έλληνας Stevie Ray Vaughan έρχεται στο 
νησί μας την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 

στο New Division στη Λευκωσία και 
την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 

στο Moodog's στη Λεμεσό. Είσοδος 
ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες 

στο 22679957.

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΙ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Οι εκδηλώσεις του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 
2020 έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρω-
θούν την Κυριακή 1 Μαρτίου με τη μεγάλη 

καρναβαλίστικη παρέλαση. Πρόκειται για τη μεγαλύτε-
ρη καρναβαλίστικη διοργάνωση της Κύπρου, όπου η 
Λεμεσός είναι γεμάτη με καρναβαλίστικα δρώμενα και 
προσφέρει πολλή διασκέδαση, αφού συγκεντρώνει επι-
σκέπτες από όλες τις πόλεις της Κύπρου αλλά και από 
γειτονικές χώρες. Είσοδος ελεύθερη.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ» 
ΜΕΧΡΙ 15/03/2020
Ολοκληρώνει τον κύκλο παραστάσεών της η παρα-
γωγή της Σκηνής 018 «Το κορίτσι που επιμένει», που 
αγαπήθηκε από παιδιά και γονείς, με πέντε τελευταίες 
Κυριακές στη Λευκωσία και μία επιπλέον παράσταση 
στην Πάφο. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που μεγαλώ-
νουν μαζί, ερωτεύονται και αποφασίζουν να παντρευ-
τούν. Η μέρα του γάμου τους είναι γιορτινή, γεμάτη 
γλέντι, χορό, τραγούδι και πολλούς καλεσμένους. Με την προτροπή και τη 
στήριξη των υπόλοιπων Θεών, το κορίτσι ξεκινάει να βρει το αγόρι για να το 
φέρει πίσω στη Γη. Οι παραστάσεις αρχίζουν στις 10:30. Για πληροφορίες 
και εισιτήρια: Λευκωσία: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, 77772717, www.thoc.org.
cy, Πάφος: Ταμείο Μαρκίδειου Θεάτρου, την ημέρα της παράστασης.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟυliving

«ALADDIN»
ΕΝΑ υΠΕΡΘΕΑΜΑ

ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ!
Η Ακαδημία Χορού Αντι-
γόνης Τασουρή φέτος 
γιορτάζει 30 χρόνια από 
την ίδρυσή της και, σε 
συνεργασία με τον Πο-
λιτιστικό Όμιλο «ΜΟΡ-
ΦΗ», παρουσιάζει για 
πέντε μόνο παραστάσεις, 
την Παρασκευή 6, Σάβ-
βατο 7 και την Κυριακή 8 
Μαρτίου, στο Δημοτικό 
Θέατρο Στροβόλου, το μιούζικαλ «Aladdin». Κε-
ντρικός άξονας της παράστασης είναι οι αγαπη-
μένες περιπέτειες του Αλαντίν. Πρόκειται για ένα 
υπερθέαμα επί σκηνής με επαγγελματίες ηθο-
ποιούς και χορευτές και με τη συμμετοχή των μα-
θητών της Ακαδημίας. Στις παραστάσεις συμμε-
τέχουν και τα παιδιά της Ακαδημίας Χορού Αντι-
γόνης Τασουρή. Τιμή Εισιτηρίου: €15,00. Χορη-
γοί Επικοινωνίας: Ράδιο Πρώτο και το περιοδικό 
Check in Cyprus. Για προπώληση εισιτηρίων στο 
www.soldouttickets.com.cy και στα καταστήματα 
Stephanis Electronics. Για περισσότερες πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 22510480.

«1940 | ΠΡΟΣωΠΑ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΕΣ. ΚυΠΡΟΣ - ΕΛΛΑδΑ» 
ΜΕΧΡΙ 30/06/2020
Λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχε η έκθεση «1940 | 
Πρόσωπα και Εικόνες. Κύπρος - Ελλάδα», το Πολιτιστικό Κέντρο 
Τράπεζας Κύπρου παρατείνει την παρουσίασή της. Η έκθεση 
αποτυπώνει, για πρώτη φορά στα χρονικά της Κύπρου, το βαρύ 
τίμημα που πλήρωσαν στον Μεγάλο Πόλεμο η Ελλάδα και ο 
ελληνισμός της Κύπρου. Ξυπνά μέσα μας μεγάλα ερωτηματικά 
για το πού μπορεί να φτάσει ο ανθρώπινος παράγοντας, όχι μόνο 
από την πλευρά του κατακτημένου αλλά και του κατακτητή. Από 
τη σκοπιά της ανελέητης δίψας για υπέρτατη υπεροχή μέχρι την 
απόλυτη θυματοποίηση και τον εξευτελισμό των αδύναμων. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22128157

NEW ERA, NEW HR
Η DIAS Media Group και η Boussias 
Communications διοργανώνουν την Τετάρτη, 
18 Μαρτίου 2020, το πρώτο συνέδριο για τη 
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Το HR 360 
Conference «New era, new HR» έρχεται με στό-
χο να καταγράψει τις νέες τάσεις, προκλήσεις και 
προτεραιότητες για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Πιο συ-
γκεκριμένα, εν μέσω των καταιγιστικών αλλαγών 
που φέρνει η «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση» 
στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, η Διοίκη-
ση Ανθρώπινου Δυναμικού καλείται να ευθυγραμ-

μιστεί με τις εξελί-
ξεις, ώστε να δια-
δραματίσει έναν 
πρωταγωνιστικό 
ρόλο που προσδί-
δει απτή επιχειρη-
ματική αξία. Xoρη-
γός επικοινωνίας 
Economy Today. 
Για περισσότερες 
πληροφορίες στο 
www.hr360cy.
com.

HR 360 CONFERENCE
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ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μεγάλη επιτυχία γνωρίζει η παιδική παράστα-
ση «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε 
Σαιντ-Εξυπερύ, που ανεβάζει από τον περασμέ-
νο Οκτώβριο το Θέατρο Ένα. Η παιδική παρα-
γωγή ανοίγει στα παιδιά φτερά για διαπλανη-
τικά, ονειρεμένα ταξίδια. Το πολυαγαπημένο 
και πολυδιαβασμένο παραμύθι βιβλίο το οποίο 
έχει μεταφρασθεί σε 300 γλώσσες, μεταφέρει, 
σε διασκευή, στη σκηνή η σκηνοθέτις Βασιλι-
κή Ανδρέου, η οποία ταξιδεύει τα παιδιά αλλά 
και τους μεγάλους σε ονειρεμένες ιστορίες δο-
σμένες με ευφάνταστους τρόπους και αυτοσχε-
διασμούς. Οι παραστάσεις συνεχίζονται στο 
Θέατρο Ένα κάθε Σάββατο στις 3:00 μ.μ. και 
κάθε Κυριακή στις 11:00 π.μ. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 
22348203.

ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ - 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΑΣ

ΓΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΑ

Οι μουσι-
κές βρα-
διές στο 
κτήμα Γε-
ωργιάδη 
στη Σκαρί-
νου επι-
στρέφουν 

δυναμικά με τη Στέλλα Γεωργιά-
δου και τον Λευτέρη Μοσχοβία, 
ένα δίδυμο που υπόσχεται να χα-
ρίσει στους παρευρισκόμενους 
αξέχαστα Σαββατοκύριακα δια-
σκέδασης. Τη γευστική απόλαυ-
ση έχει αναλάβει ο σεφ Αντώνης 
Χαραλάμπους με την ομάδα του. 
Μέχρι 29 Φεβρουαρίου. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 96790979.

Best of the Rest ΚΟΡΝΟΣ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
Για πέμπτη συνεχή χρονιά η κοινότητα Κόρνου δι-
οργανώνει την καρναβαλίστικη παρέλαση Κόρνου 
σήμερα Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου, στις 14:30, 
στα δρομάκια της κοινότητας. Ο Κόρνος υποδέχε-
ται και φέτος το καρναβάλι με σκοπό να διασκεδά-
σει μικρούς και μεγάλους. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 99424247.

ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Πανελλήνια πρεμιέρα θα πραγματοποιήσει την Παρα-
σκευή 6 Μαρτίου, στις 20:30, στην Κεντρική Σκηνή του 
Σατιρικού Θεάτρου στη Λευκωσία, το νέο έργο του πο-
λυβραβευμένου Κρίστοφερ Χάμπτον. Το έργο «Μια Ζωή 
Γερμανική» είναι βασισμένο στη ζωή και τη μαρτυρία της 
Brunhilde Pomsel -μια ζωή που καλύπτει τον εικοστό αι-
ώνα. Η Δέσποινα Μπεμπεδέλη θα αναλάβει αυτόν τον 

ρόλο, σε σκηνοθεσία Αν-
δρέα Αραούζου, σε μια 
πρώτη σύμπραξη μεταξύ 
του Σατιρικού Θεάτρου 
και της Alpha Square. 
Παραστάσεις θα δο-
θούν στις 7, 8, 12, 13, 
14, 15, 21 και 22 Μαρ-
τίου στις 20:30 (6:30 
μ.μ. τις Κυριακές). Για 
περισσότερες πληροφο-
ρίες και κρατήσεις στα 
τηλέφωνα 22312940, 
22421609.

ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΑLPHA SQUARE

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ 
ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Μέσα σε μια θύελλα 
αλλαγών, υπάρχει αγά-
πη που μπορεί να μείνει όρθια; Την 
ημέρα που η Στεφανία επαναπρο-
σλαμβάνεται, για ένα καλοκαίρι, 
στην παλιά της δουλειά στην τηλε-
όραση ως εκφωνήτρια του καιρού, 
ο άντρας της ο Θοδωρής χάνει τη 
δική του. Τώρα οι ρόλοι αντιστρέ-
φονται. 

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 
ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ
NICCI FRENCH
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Η Νεβ Κόνολι κοιτάζει το 
πτώμα ενός δολοφονημέ-
νου άντρα. Δεν πρόκειται 
να καλέσει την αστυνο-
μία. Υποτίθεται πως θα ήταν ένα 
σύντομο φλερτ. Μια ένοχη πράξη. 
Όμως, όταν επισκέπτεται το σπίτι 
του εραστή της, το πρωινό μετά την 
επίμαχη νύχτα, θα τον βρει άγρια 
δολοφονημένο, με το άρωμά της 
να πλανάται ακόμα στον χώρο. 

Books Etc

  «THE ABSENCE OF A VIRGIN LAND - A FAKE LANDSCAPE»

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ME TON KΩΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑ
Στα πλαίσια των πολιτιστικών και άλλων εκ-
δηλώσεων, με την ευκαιρία των δέκα χρό-
νων εγκαινίων του ναού του Αποστόλου 
και Ευαγγελιστού Μάρκου Αρχαγγέλου 
Στροβόλου, η εκκλησιαστική επιτροπή του 
ναού διοργανώνει την Τρίτη, 25 Φεβρου-
αρίου 2020 και ώρα 20:00, στο Δημοτι-
κό Θέατρο Στροβόλου, μεγάλη συναυλία 
«Με Τραγούδια της Καρδιάς». Πρόκειται 
για ένα μουσικό συναπάντημα του κορυφαί-
ου Ελλαδίτη ερμηνευτή Κώστα Μακεδόνα 
και των Κύπριων καταξιωμένων καλλιτεχνών 
Φίλιππου Κτενά και Αννίτας Κωνσταντίνου. 
Τιμή εισόδου €15. Προπώληση εισιτηρίων: 
99643608, 99491637.

ΣΤΗΝ ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Η γκαλερί Αποκάλυψη θα παρουσιάσει την 
έκθεση ζωγραφικής της Μερόπης Παύλου με 
τίτλο «The Absence of a Virgin Land - A Fake 
Landscape. «Η κλιματική αλλαγή και η κατα-
στροφή του περιβάλλοντος είναι πλέον γε-
γονός. Η απειλή που δέχονται καθημερινά η 
άγρια ζωή και φύση, η θαλάσσια ζωή, τα τρο-
πικά δάση, το έδαφος και τα υπόγεια νερά, 
όπως και η ατμόσφαιρα, είναι μεγάλη, πιεστι-
κή και συνεχής. Πώς επηρεάζει αυτή η νέα 

πραγματικότητα την καθημερινότητα των αν-
θρώπων; Για περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 22300150 / 000.
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

ΦωΤΕινη ΨΥχιΔΟΥ

ΒρηκΕ κιΟλΑς νΕΟ ςΥνΤρΟΦΟ 
μΕΤΑ ΤΟν χωριςμΟ μΕ ΤΟν 

ΔημηΤρη κΟργιΑλΑ

Ο γοητευτικός φωτογράφος ςπύρος Πώρος φαί-
νεται πως κέρδισε την καρδιά της φρεσκοχωρι-
σμένης Φωτεινής Ψυχίδου. ςύμφωνα με ρεπορ-
τάζ, οι δυο ήρθαν πολύ κοντά μετά τον χωρισμό 
της Φωτεινής με τον Δημήτρη κοργιαλά και είναι 
το νέο ζευγάρι, αν και δεν έχουν επιβεβαιώσει 
ακόμη τη σχέση τους. 

ςΤΑΥρΟς γΕωργιΟΥ

O Kύπριος παικτης προκαλεςε 
θύμο ςτούς ςύμπαικτες τού και 
επιθεςη απο τα sOcial media
Αναμφισβήτητα μετά το τέλος της οντισιόν και την 
είσοδο των παικτών στο σπίτι, ο Σταύρος Γεωργίου 
είναι ο πιο πολυσυζητημένος παίκτης στο Masterchef. 
Αρχικά ο Πάνος Ιωαννίδης στην τελική διαδικασία 
τού έκανε παρατήρηση πως πρέπει να είναι πιο χαμη-
λών τόνων. Μπαίνοντας στο σπίτι, κέρδισε όλους 
τους διαγωνιζόμενους και όταν κλήθηκε να τους χωρί-
σει σε τρεις ομάδες, προκάλεσε πανικό. Με πολύ 
ξεκάθαρη και ίσως σκληρή αιτιολόγηση και χωρίς να 
μασάει τα λόγια του εκνεύρισε τους συμπαίκτες του 
αλλά και τους τηλεθεατές, που αφού γέμισαν τα 
social media με σκληρά λόγια για τον Κύπριο παίκτη, 
του έδωσαν τον τίτλο της νέας Σπυριδούλας. 

το ροζ δωματιο και η αμοιβη των διαγωνιζομενων 
BIG BROTHER

ΠΕρι ΟρΕΞΕως

με καλεςμενη την ελιτα 
μιχαηλιδού 
Το Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου, οι δυο 
οικοδεσπότες της εκπομπής «Περί Ορέ-
ξεως», Ανδρέας Δημητρόπουλος και Γιώ-
τα Δαμιανού, φιλοξενούν την Ελίτα Μιχα-
ηλίδου. Η Κύπρια παρουσιάστρια γύρω 
από ένα τραπέζι ξεδιπλώνεται και αποκα-
λύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής της. 
Ραντεβού το Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου, 
στις 16:00, στην  τηλεόραση ΣΙΓΜΑ.

μιαν ανάσα πριν από τον ερχομό του Big Brother στη ζωή μας μέσα από την τηλεόραση ςιγμα, και όλα είναι έτοιμα με παρουσια-
στή τον χάρη βαρθακούρη. η παραγωγή έχει σχεδόν καταλήξει στους διαγωνιζόμενους, που θα συζητηθούν πάρα πολύ, λόγω 
των προσωπικοτήτων τους και ευελπιστεί σε πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης. τα κάστινγκ έχουν ολοκληρωθεί και ξεκινούν οι 

ιατρικές εξετάσεις των παικτών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στη 16άδα είναι 9 γυναίκες και 7 άνδρες, ανάμεσα στους οποίους και τρεις 
επώνυμοι (1 άντρας και 2 γυναίκες). οι παίκτες, όπως διέρρευσε, θα πληρώνονται 1.200 ευρώ ανά μήνα. επίσης, θα υπάρχει και ροζ 
δωμάτιο, όπου αναμένεται να έχουμε πολυσυζητημένους έρωτες. 
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Ο έρωτάς τΟυς κάι 
η νέά κυπριά wag 
Oι δυο τους ζουν έναν 
μεγάλο έρωτα τούς τελευ-
ταίους μήνες και τους βλέ-
πουμε να ποζάρουν πιο 
ερωτευμένοι από ποτέ στα 
social media. Μάλιστα την 
ημέρα του άγίου Βαλεντί-
νου εκείνη πόζαρε στα 
social media φορώντας 
μια φανέλα του κύπριου 
διεθνούς ποδοσφαιριστή, 
και κρατώντας κόκκινα τρι-
αντάφυλλα τον ευχαρίστη-
σε για την όμορφη έκπλη-
ξη. άυτές τις μέρες βρί-
σκονται στη ρώμη για δια-
κοπές, όπου ζουν όμορ-
φες στιγμές. Ο λόγος για 
τον διεθνή κύπριο ποδο-
σφαιριστή Γρηγόρη κάστα-
νο, που σαρώνει στην ιτα-
λία, και την αγαπημένη του 
ραφαέλα παύλου, που 
συνεχώς ταξιδεύει εκεί για 
να βρίσκεται στην αγκαλιά 
του.

 

ιωάννά τΟυνη

Τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ήθε-
λαν την Ιωάννα Τούνη να μπαίνει ξανά στο My 
Style Rocks, μετά από ένα ποστ που έκανε από 
το πλατό. Ωστόσο η αλήθεια είναι άλλη. «Τι μου 
έλειπε στο παιχνίδι; Ο χρόνος μου έλειπε σίγου-
ρα, γιατί πηγαινοερχόμουν κάθε εβδομάδα στη 
Θεσσαλονίκη. Να μπω ξανά στο My Style 
Rocks να αποδείξω τι; Νομίζω δεν υπάρχει 
κανένας λόγος και νομίζω δεν υπάρχει κάποιος 
λόγος και για τους τηλεθεατές να δουν κάτι 
τέτοιο. Το θέμα είναι να πηγαίνουμε μπροστά και 
να εξελισσόμαστε. Εγώ το έκανα πριν από δύο 
χρόνια, οπότε όχι», είπε η ίδια και όπως μάθαμε 
θα βρεθεί σε μια σπέσιαλ εμφάνιση στο gala. 

JUST THE 2 OF US

Tά πρωτά δυΟ ζέυΓάριά 
διέρρέυςάν

το Just the 2 of us έρχεται σύντομα στις οθόνες 
μας, με παρουσιαστή τον νίκο κοκλώνη. Tα 
δύο πρώτα ζευγάρια που έδωσαν τα χέρια με 
την παραγωγή είναι η κωνσταντίνα ςπυροπού-
λου και ο Χρήστος ζωτιάδης, και ο κώστας 
καραφώτης με τη Βίκυ Χατζηβασιλείου. 

άντωνης ρέΜΟς - 
πέτρΟς ΦιΛιππιδης 

Θα κανουν εκπομπή και 
Θα ειναι mega-λή 
συνεργασια
Όπως διέρρευσε τα τελευταία 24ωρα, 
ο Αντώνης Ρέμος και ο Πέτρος Φιλιπ-
πίδης συζητούν για τη νέα τηλεοπτική 
σεζόν να παρουσιάσουν 5 αφιερωμα-
τικές εκπομπές. Η συνεργασία τους 
αναμένεται να συζητηθεί πάρα πολύ 
και να προσελκύσει χιλιάδες τηλεθεα-
τές στο νέο Mega, που από τον Οκτώ-
βριο θέλει να μπει πολύ δυναμικά στη 
μάχη της τηλεθέασης. 

ΓρηΓΟρης κάςτάνΟς - ράΦάέΛά πάυΛΟυ

SHakira κάι άντωνης ρέΜΟς ςέ πάρτι ςτην πάΦΟ
Θυμάστε τον ντόρο που έγινε με την είδηση ότι η διάσημη τραγουδίστρια 
Shakira και ο επίσης διάσημος σύζυγός της και άσος του ποδοσφαίρου 
gerard Pique απέκτησαν το δικό τους πολυτελές εξοχικό στην κύπρο, αφού 
αγόρασαν πολυτελή έπαυλη στον Άγιο Γεώργιο πέγειας, στην επαρχία της 
πάφου; έ, λοιπόν, αναμένεται να γίνει μεγαλύτερος ντόρος όταν ολοκληρω-
θούν οι επαύλεις. κι αυτό, γιατί, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ςιΓΜά 
στην πάφο, Μάριο ιγνατίου, με την ολοκλήρωση του έργου στην περιοχή 
των Θαλασσινών ςπηλιών, και συγκεκριμένα στην περιοχή του άκρωτηρίου 
άγίου Γεωργίου της πέγεια, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, με σκοπό να 
καλωσορίσουν και να παραδώσουν στους ιδιοκτήτες τις κατοικίες τους. 
πρόκειται για ένα τριήμερο πάρτι καλωσορίσματος των νέων ιδιοκτητών της 
περιοχής, στο οποίο μάλιστα θα τραγουδήσουν τόσο η διάσημη κολομβια-
νή τραγουδίστρια ςακίρα, όσο και ένας άλλος έλλαδίτης αγαπημένος καλλι-
τέχνης, ο άντώνης ρέμος.

ΟΛά τά ΦΛάς έπάνω τΟυς

ή δήμοσια διαψευσή τήσ
για τήν επιστροφή τήσ
στο my Style RockS
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

ΕUROLIFE
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ EUROLIFE
Στην παρουσία δημοσιογράφων και εκπροσώπων 
των ΜΜΕ πραγματοποιήθηκε η δημοσιογραφική 
διάσκεψη της Eurolife για την παρουσίαση του 
Σχεδίου Επιβράβευσης ourlife. Αναγνωρίζοντας την 
εμπιστοσύνη των πελατών της και επενδύοντας στη 
μακρόχρονη σχέση που δημιουργείται, η Eurolife πα-
ρουσίασε το μοναδικό Σχέδιο Επιβράβευσης ourlife.

Η Νικολίνα Παπαχαραλάμπους, η Γεωργία Αναστασίου, η Αντρέα Σαπαρίλα, η Ειρήνη Βιολάρη 
και η Στάλω Χρυσοστόμου

Ο Μιχάλης Νιούλικος, η Μύρια Κουσιαπή και η Στέλλα 
Χαμπακή

Η Γιώτα Παναγιώτου και η Χρύσω Μπουγιούκα Ο Αβραάμ Πεκρής και ο Κωνσταντίνος Σοφοκλέους Ο Άγγελος Ιακωβίδης και η Χρύσω Μπουγιούκα

Ο Λούης Ποχάνης Η Έλενα Αντωνίου

Το μοναδικό Σχέδιο 
Επιβράβευσης ourlife είναι 
ένα απλό αλλά καινοτόμο 
Σχέδιο Επιβράβευσης χωρίς 
κάρτα, χωρίς βαθμούς, 
χωρίς υπολογισμούς.
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ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

Ο Άγγελος Ιακωβίδης και η Χρύσω Μπουγιούκα

JO MALONE LONDON
Η ΠΡΩΤΗ ΜΠΟΥΤΙΚ 
ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Η Jo Malone London ανακοινώνει τη 
λειτουργία της πρώτης της boutique 
στη Λευκωσία. Πρόκειται για το πρώτο 
standalone κατάστημα του διάσημου 
βρετανικού οίκου στην Κύπρο, που 
αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις 
της υψηλής αρωματοποΐας.

Ο Γιώργος Παπαέλληνας, η Μόνικα 
Παπαέλληνα και ο Κωνσταντίνος Παπαέλληνας

Η Μαρίλια Λεμονάρη και η Αιμιλία 
Θεοφάνους

Ο Αγάπιος Παπαϊωάννου, η Βαρβάρα 
Γεωργιάδου και η Γιάννα Σοφοκλέους

Η Όλγα Φούρναρη και η Ελίζα 
Προβολισιάνου

Η Κλαίρη Σκουφίδου και η Γιάννα Σοφοκλέους

Ο Adrian Christian Stefanescu, ο Χρίστος 
Ιορδάνου και η Ζωή Μάρου

Η Όλγα Φούρναρη, η Γιάννα Σοφοκλέους, η Ελίζα 
Προβολισιάνου και η Ρέα Ιωαννίδου Η Νόνη Κυπριανού, η Αγγέλα Αντωνίου και η Κάλλη Χατζηιωσήφ

Η Άντρη Σοφοκλέους, ο Αγάπιος 
Παπαϊωάννου και η Αγγέλα Αντωνίου
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Η Εμμανουέλα Πόπα, η Ξένια 
Γεωργίου και η Γιούλια Μαρτσού

Ο Δώρος και η Μαρία Κυρατζή

Η Θέλξια Βαλέρια και η Ανδρεάνα 
Φραγκούδη

Η Στάλω Μηνά Στυλιανού, η Μαρία Κυρατζή 
και η Έλενα Προδρομίδου

Η Νόνη Κυπριανού και η Μαρία 
Ιωάννου

Η Έλενα Αποστόλου και 
η Φανή Ονουφρίου

Η Μαρίνα και η Κατερίνα 
Κορνιλίου

Η Ελένη και ο Δώρος Κυρατζή, ο Δώρος Φυσάς και
η Ήβη Κυρατζή

Η Ραμόνα Φίλιπ

Η Τερέζα Ηλιάδου και η Αγγέλω 
Δημητρίου

Η Αναστασία Αποστολίδου και η 
Μελίνα Μάτσα

AMICCI
ΣΤΟ ΟPENING ΠΑΡΤΙ 
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
O φωτογραφικός φακός του 
ΟΚ! βρέθηκε στο opening 
πάρτι του καταστήματος 
Amicci, το οποίο βρίσκεται στο 
Maximos Plaza στη Λεμεσό. 
Οι εκλεκτοί καλεσμένοι είχαν 
την ευκαιρία να δουν από κοντά 
όλες τις επώνυμες αφίξεις και 
να απολαύσουν σαμπάνια, 
εδέσματα και χαλαρή μουσική.
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ANASTASIA BEVERLY HILLS
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΠΛΗΞΟΥΝ
Τα Beauty Line παρουσίασαν στο 
Ivory All Day Concept στη Λευκωσία, 
τα προϊόντα μακιγιάζ «Anastasia 
Beverly Hills» τα οποία ενθουσιά -
σουν τόσο για την μεγάλη γκάμα 
χρωμάτων και υφών όσο και για τα 
εντυπωσιακά αποτελέσματα που 
προσφέρουν στην επιδερμίδα σας.

O Μάικ ΟρφανίδηςO Μάικ ΟρφανίδηςO Μάικ ΟρφανίδηςΗ Ινώ ΣανταμάΗ Νικόλ ΠερίκουΗ Σιμόνη Αβραάμ
Η Ανδρέ Χατζημιτσή και η Κάλια 
Γαβριήλ

Η Κλαίρη ΣκουφίδουΗ Ειρήνη Χριστοδούλου

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση

Η Ilona GaramvolgyiΗ Χρυστάλλα ΚουρήΗ Μαριλένα Γεωργίου
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EGYPTAIR
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΝΕΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Η EGYPTAIR, σε συνεργασία με την αντιπρόσωπό 
της στην Κύπρο, AIRTRANS, σε πρόσφατη διάσκεψη 
ανακοίνωσε τον διορισμό του κ. Ehab A. Zaky στη θέση 
του Διευθυντή Περιφέρειας Κύπρου. Εκπρόσωποι των 
ΜΜΕ και ταξιδιωτικοί πράκτορες από όλη την Κύπρο 
συγκεντρώθηκαν στο Landmark στη Λευκωσία για να 
γνωρίσουν τον νέο Διευθυντή Περιφέρειας της EGYPTAIR 
και να ενημερωθούν για την προγραμματισμένη για το 
2020 αναβάθμιση των υπηρεσιών της στην Κύπρο.

NICOSIA WHISKY & RUM EXPERIENCE
BY MOONDOG’S BAR & GRIll
To Moondog’s Bar & Grill στη Λευκωσία 
διοργάνωσε το 2ο Nicosia Whisky & 
Rum Experience. Οι επισκέπτες είχαν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν περισσότερες 
από 180 ετικέτες από premium single malt 
Whiskies, blends, bourbon και από Rums, 
συνδυάζοντάς τα με finger food και παρακο-
λουθώντας Masterclasses, ανακαλύπτοντας 
τις ιδιαιτερότητες γεύσεων και αρωμάτων.

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους και ο Ehab A. Zaky

Η Ρένα Ποντικίδου, ο κ. Ehab A. Zaky, ο Λουκάς Λάρκου, η Γεωργία Σωτηρίου και η Στάλω 
Γιασίτη

Η Ντίνα Χαραλαμπίδου, η Στάλω Γιασίτη 
και η Λίτσα Κυπριανίδη

Η  Εύα Εγγλέζου Ο Παναγιώτης 
Κουλλαπής

H Μάι Τάχα Χαλίλ

O Αλέξανδρος Παναγή, ο Aνδρέας Φυλακτού 
και ο Μάριος Καλλινίκου

Η Ιωάννα Κωνσταντίνου, ο Κώστας Θεοδούλου, ο Παύλος Κουμπάρος και
ο Γλαύκος Τοφαρίδης

Οι Brand Ambassadors της κάθε εταιρείας ξεδίπλωσαν τις 
γνώσεις τους και εκπαίδευσαν τους παρευρισκόμενους με όσα 
πρέπει να γνωρίζουν γύρω από τον μαγικό κόσμο του Whisky 
& Rum.

Η Ιωάννα 
Κωνσταντίνου

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν ένα 
αποκλειστικό ταξίδι γνώσεων και 
αναμνήσεων.
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ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 
ΥιΟθετει ΠΑλι δΥΟ 
δωμΑτιΑ στη «ΝεΑ 
ΑΡΟδΑφΝΟΥσΑ»
Τα λειτουργικά έξοδα δύο δωματίων 
στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας 
«Αροδαφνούσα» καλύπτει πάλι η εταιρεία 
ΟΠΑΠ Κύπρου, η οποία, όπως κάθε χρό-
νο, αρχίζει την κοινωνική δράση της για το 
2020 προτάσσοντας τον τομέα της Υγεί-
ας. Η νέα προσφορά της ΟΠΑΠ Κύπρου 
προς τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, 
εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Υιοθέτησης 
Δωματίων στην Αροδαφνούσα» και στο 
οποίο η ΟΠΑΠ συμμετέχει από το 2017. Η  Έλενα Ρωσσίδου, η Δήμητρα 

Παπαγιαννοπούλου και η Γεωργία 
Αναστασίου

Η Στάλω Βιολάρη, η Μαρία Ιωαννίδου και
η Νικολέτα Αθανασιάδου

Η Νικολέτα Λιβέρα

Ο πρόεδρος του Αντικαρκινικού Συνδέσμου 
Κύπρου, Δρ Αδάμος Αδάμου, πρόσφερε στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Κύπρου, 
Δημήτρη Αλετράρη, αντίγραφο του έργου που 
καλωσορίζει στην είσοδο της «Αροδαφνούσας». Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη

Ο Γιαννάκης Γιαννάκη και ο Ισίδωρος 
Μακρίδης

Η Γιώτα Παναγιώτου και η Μαρία 
Τερεζοπούλου

Ο Γιαννάκης Γιαννάκη, ο Δημήτρης Αλετράρης, η Μαρία 
Ιωαννίδου, ο Αδάμος Αδάμου και ο Ισίδωρος Μακρίδης

Ο Αδάμος 
Αδάμου

EGYPTAIR
ΑΝΑΚΟιΝωσε τΟΝ διΟΡισμΟ ΝεΟΥ 
διεΥθΥΝτη ΠεΡιφεΡειΑσ ΚΥΠΡΟΥ
Η EGYPTAIR, σε συνεργασία με την αντιπρόσωπό 
της στην Κύπρο, AIRTRANS, σε πρόσφατη διάσκεψη 
ανακοίνωσε τον διορισμό του κ. Ehab A. Zaky στη θέση 
του Διευθυντή Περιφέρειας Κύπρου. Εκπρόσωποι των 
ΜΜΕ και ταξιδιωτικοί πράκτορες από όλη την Κύπρο 
συγκεντρώθηκαν στο Landmark στη Λευκωσία για να 
γνωρίσουν τον νέο Διευθυντή Περιφέρειας της EGYPTAIR 
και να ενημερωθούν για την προγραμματισμένη για το 
2020 αναβάθμιση των υπηρεσιών της στην Κύπρο.

NICOSIA WHISKY & RUM EXPERIENCE
BY MOONDOG’S BAR & GRILL
To Moondog’s Bar & Grill στη Λευκωσία 
διοργάνωσε το 2ο Nicosia Whisky & 
Rum Experience. Οι επισκέπτες είχαν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν περισσότερες 
από 180 ετικέτες από premium single malt 
Whiskies, blends, bourbon και από Rums, 
συνδυάζοντάς τα με finger food και παρακο-
λουθώντας Masterclasses, ανακαλύπτοντας 
τις ιδιαιτερότητες γεύσεων και αρωμάτων.

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους και ο Ehab A. Zaky

Η Ρένα Ποντικίδου, ο κ. Ehab A. Zaky, ο Λουκάς Λάρκου, η Γεωργία Σωτηρίου και η Στάλω 
Γιασίτη

Η Ντίνα Χαραλαμπίδου, η Στάλω Γιασίτη 
και η Λίτσα Κυπριανίδη

Η  Εύα Εγγλέζου Ο Παναγιώτης 
Κουλλαπής

H Μάι Τάχα Χαλίλ

O Αλέξανδρος Παναγή, ο Aνδρέας Φυλακτού 
και ο Μάριος Καλλινίκου

Η Ιωάννα Κωνσταντίνου, ο Κώστας Θεοδούλου, ο Παύλος Κουμπάρος και
ο Γλαύκος Τοφαρίδης

Οι Brand Ambassadors της κάθε εταιρείας ξεδίπλωσαν τις 
γνώσεις τους και εκπαίδευσαν τους παρευρισκόμενους με όσα 
πρέπει να γνωρίζουν γύρω από τον μαγικό κόσμο του Whisky 
& Rum.

Η Ιωάννα 
Κωνσταντίνου

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν ένα 
αποκλειστικό ταξίδι γνώσεων και 
αναμνήσεων.
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

   ΗΜΕρΙδα «ΜαζΙ γΙα ΕΝα ΚαΛΥΤΕρο δΙαδΙΚΤΥο»

Υλοποιώντας για ακόμη μια φορά την υπόσχεσή της για ένα 
υπερσύγχρονο δίκτυο σε συνδυασμό με πραγματική οικονο-
μία, η Epic αναβαθμίζει τα πλάνα κινητής τηλεφωνίας αυξά-

νοντας τον όγκο δεδομένων χωρίς επιπρόσθετη χρέωση για τους 
συνδρομητές της. Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του Mobile 
Internet σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μας, η Epic έχει αυξή-
σει τον όγκο δεδομένων σε συγκεκριμένα πλάνα κινητής, έτσι ώστε 

οι συνδρομητές της να απολαμβάνουν 
επιπλέον Mobile Internet χωρίς καμία 
απολύτως αλλαγή στο μηναίο πάγιο 
μέχρι τη λήξη του συμβολαίου τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στα καταστήματα της 
Εpic και των συνεργατών της. Για όρους και προϋποθέσεις επισκε-
φθείτε το www.epic.com.cy

Burger King
ΝΕα αΧΤΥΠΗΤΗ ΠροΣφορα
Τα Burger King προσφέρουν τη γεύση της 
νίκης με την ακαταμάχητη προσφορά στα 
τρία διαφορετικά και σούπερ χορταστικά 
King Box με μόνο τεσσεράμισι ευρώ! Πλέον 
η πείνα τίθεται εκτός ρινγκ και στο βάθρο των 
πρωταθλητών καταλαμβάνουν τις θέσεις τους 
το Classic King Box για τους burger lovers 
με δύο hamburgers ή δύο cheeseburgers, 
τέσσερα nuggets, πατάτες και αναψυκτικό, το 
Grilled Hot Dogs King Box για τους hot dog 
maniacs με 2 grilled hot dogs, πατάτες και 
αναψυκτικό και το Snack King Box για τους… 
αναποφάσιστους με τέσσερα nuggets, τέσσερα 
chilly cheese nuggets, έξι onion rings, πατάτες 
και αναψυκτικό. Η νέα προσφορά από τα Burger 
King ήρθε για να απογειώσει την όρεξη και 
να μετατρέψει το γουργουρητό της πείνας σε 
καμπανάκι λαχτάρας, αφού οι 3 επιλογές king 
box μπορούν να καταφθάσουν και στο σπίτι με 
παραγγελία στο BurgerKingDelivers.com.cy ή 
στο τηλέφωνο 77777272.

Το ΝΕο musthave ΠοΥΛοβΕρ 
ΤΗΣ Falconeri!

Για ζεστά outfits με απαλή αίσθηση, η νέα σει-
ρά πουλόβερ cashmere nuvola της Falconeri 
είναι η ιδανική επιλογή. Η ιταλική επωνυμία 
Falconeri, με δυνατή παράδοση στην παρα-
γωγή πλεκτών και ενδυμάτων από κασμίρ 
για γυναίκες και άντρες, μας συστήνει το 
Cashmere Nuvola, ένα νέο κασμιρένιο που-
λόβερ φτιαγμένο από εξαιρετικά υλικά και 
εξειδικευμένες τεχνικές. Το όνομα «nuvola» 
στα ιταλικά σημαίνει «σύννεφο», εμπνευσμέ-
νο από το ιδιαίτερα ελαφρύ βάρος του, απο-
τέλεσμα του 2/46 νήματος κασμίρ του. Το 
συγκεκριμένο νήμα έχει δημιουργηθεί από τις 
μακρύτερες, πιο ποιοτικές και πολυτιμότερες 
ίνες που προέρχεται από το υπόστρωμα της 
κασμίρ κατσίκας -ζει σε λίγα μόνο μέρη της 
εσωτερικής και εξωτερικής Μογγολίας- και 
επιλέγεται με μεγάλη προσοχή.

ΧαραΛαΜΠΙδΗΣ ΚρΙΣΤΗΣ
ΣΤο δροΜο γΙα Το ΤοΚΙο 

ΜΕ Το ΚαΛΥΤΕρο ΜαΣ!

Το πρόγραμμα έμπρακτης προσφοράς και κοι-
νωνικής αλληλεγγύης «Συμμετοχή» της Χαρα-
λαμπίδης Κρίστης μαζί με τους Καλύτερούς 
μας, τους Πρωταθλητές της Κύπρου, στον 
δρόμο για το Τόκιο! Με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Φεβρουα-
ρίου, στο Ολυμπιακό Μέγαρο, η εκδήλωση 
- θεσμός της Χαραλαμπίδης Κρίστης, αφού 
για τέταρτη συνεχή χρονιά η εταιρεία επιλέ-
γει τη μέρα της αγάπης για να ανακοινώσει τις 
δράσεις της, στο πλαίσιο του προγράμματος 
έμπρακτης προσφοράς και κοινωνικής αλλη-
λεγγύης της Χαραλαμπίδης Κρίστης «Συμμετο-
χή». Η ταινία κάνει πρεμιέρα 14 Φεβρουαρίου 
και θα μπει στη ζωή μας μέσα από επικοινωνία 
(ATL, BTL, TTL) για να μεταφέρει την εταιρική 
φιλοσοφία, τη θέληση των αθλητών μας και τη 
στήριξή της Χαραλαμπίδης Κρίστης. 
www.youtube.com/watch?v=0Zyh5st_Bho. 

ΣΤΟ ΠλΑίΣίΟ ΤΗΣ 
ΗΜΕρΑΣ ΑΣΦΑλΟΥΣ 
ΔίΑΔίΚΤΥΟΥ 2020
Την Τρίτη, 11 Φεβρουαρί-
ου 2020, στο πλαίσιο της 
Διεθνούς Ημέρας για την 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα: «Μαζί 
για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο». Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία 
με τη Cyta και την Epic, καθώς και με την υποστήριξη των εταίρων του 
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου CΥberSafety και της Εθνικής 
Στρατηγικής για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο. Η 
εκδήλωση φιλοξενήθηκε, με τεράστια επιτυχία, στο Συνεδριακό Κέντρο 
«Φιλοξενία» στη λευκωσία.

ΕPIC
ΔωρΕάν άνάβάθμιση πλάνων κινητησ
γιά πΕρισσότΕρό MobIle Internet

  alexander college

STuDy HEALTHy – NuTrITIoN 
& ExErCISE For STuDENTS
Το Alexander College διοργα-
νώνει διάλεξη με θέμα «Study 
Healthy – Nutrition & Exercise for 
students», με ομιλητές τον εγκε-
κριμένο γυμναστή λάμπρο ίωάν-
νου και την αναγνωρισμένη Δι-
αιτολόγο/ Διατροφολόγο Έλε-
να Σολωμού. Η διάλεξη αφορά 
φοιτητές και μαθητές. Η διάλεξη 
είναι στην ελληνική γλώσσα και 
θα γίνει στον χώρο του θεάτρου, 

του Alexander College (λάρνα-
κα), την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 
2020, στις 10:30 π.μ. Για κρατή-
σεις θέσεων και επικοινωνία κα-
λέστε στο 24532373 (Γραφείο 
Τύπου AC).

CashMere nuvola

  Μcdonald’s™

MsJ
γιάτι Εινάι σημάντικη η στόμάτικη υγιΕινη γιά όλόκληρό τόν όργάνισμό;
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  ΜcDonalD’s™

Με τον όρο στοματική 
υγιεινή αναφερόμαστε 
στο σύνολο των ενερ-

γειών που αφορούν τη φροντίδα 
του στόματος μας, όπως η απο-
μάκρυνση της μικροβιακής πλά-
κας και η διατήρηση ενός περι-
βάλλοντος που δεν ευνοεί την 
εκδήλωση παθήσεων της στομα-

τικής κοιλότητας. Η αμέλεια των 
κανόνων στοματικής υγιεινής 
προκαλεί πολλά προβλήματα, 
όπως δύσοσμη αναπνοή, φθορά 
των δοντιών και άλλες παθήσεις. 
Μέσα από πολλές έρευνες έχει 
επιβεβαιωθεί ότι παθήσεις των 
δοντιών και των ούλων, όπως 
η περιοδοντίτιδα, έχουν άμεση 

σχέση και μπορούν να επηρεά-
σουν σε σημαντικό βαθμό τη γε-
νική υγεία του σώματoς. Επιλέξ-
τε ανάμεσα από οδοντόκρεμες, 
οδοντόβουρτσες, στοματικά δια-
λύματα, μεσοδόντια βουρτσά-
κια, σπρέι για δροσερή αναπνοή 
και οδοντικά νήματα. Τα προϊ-
όντα στοματικής υγιεινής διατί-

θενται σε 
φαρμα-
κεία και 
online στο 
νέο Κυ-
πριακό Ηλεκτρονικό Κατάστημα 
EvZeen.com, από την εταιρεία 
Μ. Σ. Ιακωβίδης, μέλος του Ομί-
λου MSJ.

nova cyprus! 
«alita: Ο ΆγγελΟς της ΜΆχης»

Η συναρπαστική ταινία δράσης – επιστημο-
νικής φαντασίας, «Alita: O Άγγελος της Μά-
χης», σε παραγωγή του Τζέιμς Κάμερον, έρχε-
ται αποκλειστικά και σε Α’ τηλεοπτική προβολή 
την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, στις 22:00, 
στο Novacinema1HD. Η ταινία, η οποία ξε-
πέρασε σε εισπράξεις εισιτηρίων τα 404 εκα-
τομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αποτελεί δια-
σκευή ενός δημοφιλούς γιαπωνέζικου manga 
και της επίσης video animation μεταφοράς 
του με τίτλο «Battle Angel». Πρωταγωνιστούν 
η Ρόζα Σάλαζαρ, ο Κρίστοφ Βαλτς, η Τζένιφερ 
Κόνελι και ο Μαχέρσαλα Αλί, ενώ τη σκηνοθε-
σία υπογράφει ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ. Η ερμη-
νεία της Ρόζα Σάλαζαρ, οι σκηνές δράσεις και 
τα οπτικά εφέ απέσπασαν διθυραμβικές κριτι-
κές από τον διεθνή Τύπο. Η ταινία θα είναι δια-
θέσιμη και στις υπηρεσίες Nova Go και Nova 
OnDemand, έτσι ώστε οι συνδρομητές να 
έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν όποτε 
το επιθυμούν και όπου και αν βρίσκονται. 

louis Hotels 
ΆπΟλΆύςτε τΟ τριηΜερΟ 
της ΚΆθΆρΆς ΔεύτερΆς 
ςτΆ ξενΟΔΟχειΆ της 

Το τριήμερο των Καρναβαλιών, που ολοκληρώ-
νεται με την Καθαρά Δευτέρα, πλησιάζει ολοένα 
και περισσότερο. Τα ξενοδοχεία της Louis Hotels 
στην Πάφο ετοιμάζονται να υποδεχτούν όλους 
όσοι ψάχνουν ένα διάλειμμα μακριά από την 
καθημερινότητα με τις καλύτερες προσφορές. 
Κάντε τις κρατήσεις σας μέσω του Online Loyalty 
Scheme της Louis Hotels και επιβραβευθείτε με 
έκπτωση 10% από την πρώτη κιόλας κράτηση! 
Mε τη δωρεάν εγγραφή στο πρόγραμμα My 
LH Points κερδίζετε αυτόματα επιπρόσθετη 
έκπτωση 3% και αναλόγως της συγκομιδής 
βαθμών στο καλάθι σας, κατατάσσεστε στο 
αντίστοιχο επίπεδο έκπτωσης για την επόμενή 
σας κράτηση σε ένα από τα 26 ξενοδοχεία 
της Louis Hotels σε Κύπρο και Ελλάδα.
Κρατήσεις μέσω www.louishotels.com.

χΆριζει ΆπΟ 1 
samsung galaxy 
s10 ςε 3 τύχερΟύς Με 
τΟ νεΟ mobile app!
Από 5 Φεβρουαρίου μέχρι 5 
Μαρτίου κατεβάζεις το mobile 
app και μπαίνεις στον διαγωνι-
σμό, διεκδικώντας 1 από τα 3 
smartphones και απολαμβάνοντας 
αποκλειστικές και μοναδικές 
προσφορές. Ολοκλήρωσε την 
εγγραφή σου και πάρε 1 Big 
Mac™ εντελώς δωρεάν! Όπου κι 

αν βρίσκε-
σαι, έχεις τη 
δυνατότητα 
να εξαργυ-
ρώνεις τα 
μοναδικά 
deals, αρκεί 
να επισκε-
φθείς το πλησιέστερο εστιατόριο 
ή drive-thru της McDonald’s. 
Μπορείς να το κατεβάσεις 
εύκολα και γρήγορα από το 
Google Play και το App Store. 
www.mcdonalds.com.cy 

MSJ
Γιατι ειναι σημαντικη η στοματικη υΓιεινη Για ολοκληρο τον ορΓανισμο;

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑυΤΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤυξΗΣ γΗΣ 

H Photos Photiades Homes, περήφανο μέλος 
τoυ Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, παρουσιάζει τη 
νέα της εταιρική ταυτότητα, η οποία αντικατοπτρί-
ζει τη μετεξέλιξή της στον τομέα ανάπτυξης ακι-
νήτων στην Κύπρο και αποτελεί μέρος ενός ολο-
κληρωμένου πλάνου για μια πιο δυναμική πο-
ρεία στον χώρο. Βασικό στοιχείο της ανανεωμέ-
νης ταυτότητας είναι το νέο λογότυπο, το οποίο 
είναι εμπνευσμένο από τις διαχρονικές αξίες του 
ομίλου, την εμπορική αξιοπιστία, την εταιρική και 
κοινωνική υπευθυνότητα και τη συνεχή ανάπτυ-
ξή της. Αποστολή της Photos Photiades Homes 
είναι όπως τα έργα της να προσδίδουν στην 
κυπριακή κοινωνία και στους πελάτες της «Αξία 
για μια Ζωή» μέσα από σύγχρονα οικιστικά και 
εμπορικά αναπτυξιακά έργα που ικανοποιούν 
ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη. για πληρο-
φορίες: photiadeshomes.com ή τηλεφωνικώς 
στο 22452000.

ΟΜιλΟς ΦώτΟς ΦώτιΆΔης

  msps cyprus

ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕυΣΗΣ ΑλλΑ ΚΑΙ 
ξΕΚΟυΡΑΣΗΣ γΙΑ ΤΑ ΣΤΕλΕχΗ ΤΗΣ
Εργάζονται ακατάπαυστα, ώστε οι κα-
ταναλωτές να έχουν όμορφες εμπειρί-
ες και να περνούν καλά με τα brands. 
Ο λόγος για τα στελέχη της MSPS, 
που απόλαυσαν όμορφες εμπειρίες το 
τελευταίο διήμερο του Ιανουαρίου. Η 
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου, ξεκίνησε 
στο πανέμορφο χωριό του Καλοπανα-
γιώτη, με τον γιώργο Ζερβίδη από την 
εταιρεία Brand Believers να εκπαιδεύει 
την ομάδα, ώστε να ετοιμαστεί για τις 

προκλήσεις του μέλλοντος στον χώρο 
της επικοινωνίας. Η εκπαίδευση απο-
σκοπούσε στην αναγνώριση και εξέλι-
ξη των ταλέντων και των χαρακτηριστι-
κών της προσωπικότητας του καθενός, 
στην αναγνώριση της διαφορετικότη-
τας των χαρακτήρων και στην αναγνώ-
ριση των αναγκών των οικείων τους. 
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Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Με τον αστρικό Πο-

σειδώνα σε σύνοδο με τον τροπι-
κό Ήλιο, έχεις μια αίσθηση πλη-
ρότητας, κάτι που αν και… δεν 
ισχύει και τόσο στην πράξη, σε 
κάνει να νιώθεις ευτυχής. Και μέ-
χρι εδώ καλά, πρόσεξε όμως μή-
πως ξεγελαστείς σε ένα οικονο-
μικό ζήτημα ή σε μια αγορά. Πα-
ράλληλα, η Σελήνη στον Ζυγό 
σε θέλει «ετοιμοπόλεμο/η» σε 
διπλωματικό επίπεδο, αφού θα 
προκύψουν ποικίλα και διαφορε-
τικά ζητήματα, που απαιτούν τη 
λύση τους αλλά και συναλλαγές 
με άτομα μιας διαφορετικής νο-
οτροπίας.

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Ο ενεργός Ποσει-
δώνας σε καλεί να 

«πετάξεις» ψηλότερα από τα 
όποια προβλήματα και να στο-
χαστείς, μακριά από εξωτερικές 
εντάσεις. Επιπλέον μπορεί να 
σου φέρει ένα προφητικό όνειρο 
ή μια μεγάλη έμπνευση, αλλά και 
να «βγάλει» στο προσκήνιο τον 
καλλιτέχνη που κρύβεις μέσα 
σου. Παράλληλα, με τη Σελήνη 
στον Ζυγό οι αυξημένες επαφές 
με κόσμο θα καταπολεμήσουν 
αποτελεσματικά την όποια αί-
σθηση μοναξιάς σου.  

ιχθΥες 

20/2 - 20/3
Ο ενεργός Πο-
σειδώνας σε κα-

λεί να προσπεράσεις αυτά που 
«πρέπει» να κάνεις στη ζωή σου, 
αφού προηγείται η ξεκούρασή 
σου. Επιπλέον, ένα όνειρο ή ένα 
δυνατό προαίσθημα μπορεί να 
σε προστατέψει και τελικά να 
βρεθείς μακριά από όλα εκείνα 
που δυνητικά θα σε στενοχω-
ρούσαν. Κατά τα άλλα, η Σελήνη 
στον Ζυγό φέρνει μια οικονομική 
αστάθεια και διλήμματα, αλλά 
εδώ δεν έχεις παρά να αξιολογή-
σεις και να ιεραρχήσεις τις ανά-

γκες σου, ώστε να μην προ-
βείς σε αχρείαστες αγο-
ρές, καλύπτοντας μάλλον 
«πλαστές» ανάγκες. 

ρά, βέβαια, αν δεν πιστέψεις στο 
«θαύμα» πώς θα το ζήσεις; Επι-
πλέον, καλείσαι να εντρυφήσεις 
σε οτιδήποτε καλλιεργεί τη φα-
ντασία σου. 

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Ο ενεργός Ποσειδώ-
νας σε ωθεί να γίνεις 

πιο φινετσάτος/η στις επιλογές 
σου για τον χώρο σου, βελτιώνο-
ντας την αισθητική του. Ίσως πάλι 
να φιλοξενηθείς σε ένα αριστο-
κρατικό περιβάλλον, έχε όμως 
τον νου σου και σε κάποιους 
μουσαφίρηδες που «κλαίγονται», 
έχοντας κατά νου να σε εκμεταλ-
λευτούν.   Παράλληλα, η Σελήνη 
στον Ζυγό σε καλεί να μην ξεπε-
ράσεις τις αντοχές σου και να 
φροντίσεις την υγεία και τη δια-
τροφή σου.  

τόξότΗς
23/11 - 21/12
Ο ενεργός Πο-

σειδώνας σε κάνει 
επιρρεπή σε λάθη και ακυρώσεις 
δράσεων, αλλά πραγματικά δεν 
υπάρχει λόγος να δίνεις υπερβο-
λική σημασία σε όσα… δεν γί-
νονται, αφού μπορεί να είναι για 
το καλό σου. Επιπλέον, τονίζο-
νται οι καλλιτεχνικές ανησυχίες 
σου. Παράλληλα, η Σελήνη στον 
Ζυγό προάγει την κοινωνικότητά 
σου και πολλαπλασιάζει τις δια-
θέσιμες επιλογές σου σε άτομα 
που θα μπορούσαν να γίνουν φί-
λοι/ες σου.  

Λεων
23/7 - 23/8
Με τον Ποσει-
δώνα να «πιά-

νει» τον Ήλιο απέναντί σου, στις 
σχέσεις και τις συνεργασίες σου 
επικρατεί ένα μάλλον ρομαντι-
κό και ονειρικό κλίμα, το οποίο 
όμως ουδεμία σχέση έχει με την 
αυριανή πραγματικότητα. Ζήσε 
λοιπόν τα όσα «θαυμαστά» συμ-
βαίνουν, χωρίς να επενδύσεις 
συναισθηματικά, ενώ πρόσεξε 
μήπως τελικά προσφέρεις στον 
λάθος άνθρωπο! 

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Με τον Ήλιο να 

«αφήνεται» στην αγκαλιά του 
Ποσειδώνα, καλείσαι να ξεκου-
ραστείς, αφήνοντας στην άκρη 
υπευθυνότητες και καθήκοντα, 
που… έτσι κι αλλιώς δεν «τραβά-
νε». Επιπλέον, φρόντισε να προ-
στατέψεις τον οργανισμό σου 
αλλά και ζώα ή φυτά από μυκητι-
άσεις και αλλεργίες.  

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Ο ενεργός Ποσει-
δώνας δημιουρ-
γεί μια «μαγεία» 

αλλά και μια… θολούρα στις 
διαπροσωπικές σχέσεις σου κι 
είναι πιθανό να λαθέψεις στις 
εκτιμήσεις σου ή να αρχίσεις να 
φαντάζεσαι πράγματα που δεν 
συμβαίνουν. Από την άλλη πλευ-

κριός 

21/3 - 20/4
Ο ενεργός Ποσει-

δώνας σε κάνει να πιστεύεις στο 
καλύτερο, τόσο στις διαπροσω-
πικές σχέσεις σου όσο και σε 
μια συλλογική προσπάθεια και 
τελικά η καλή σου πίστη μπορεί 
να σε κάνει «εκμεταλλεύσιμο/η». 
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, 
μπορείς να προσφέρεις από την 
καλή σου την καρδιά κι… όπου 
βγει! 

τΑΥρός
 21/4 - 21/5

Ο ενεργός Ποσει-
δώνας σε καλεί να 

διερευνήσεις τις κρυφές πτυχές 
των όσων γίνονται στην επαγγελ-
ματική και κοινωνική σου ζωή, 
έχοντας κατά νου ότι κάποια 
πράγματα είναι πολύ καλά για 
να είναι αληθινά! Από την άλλη 
πλευρά, βέβαια, το να κάνεις 
όνειρα δεν… βλάπτει, αρκεί να 
μην έχουν αντίκτυπο στην τσέ-
πη σου.

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Ο ενεργός Ποσει-
δώνας σε βάζει σε… 

υπερβατική τροχιά, αποκτώντας 
δικαίωμα σε φιλοσοφικά «πετάγ-
ματα», οραματισμούς και καλλι-
τεχνικά δρώμενα. Θα σου φέρει 
όμως και κάποιες «τζούφιες» με-
τακινήσεις ή ακυρώσεις στις επα-
φές σου. Παράλληλα, η Σελήνη 
στον Ζυγό σε κάνει συναισθημα-
τικά ασταθή και πολύ πιο… περί-
εργο/η, με κίνδυνο να μη στεριώ-
σεις πουθενά.

κΑρκινός 

22/6 - 22/7
Με τον Ποσει-

δώνα να επηρεάζει την κρίση 
σου στα οικονομικά, επιβάλλε-
ται να είσαι λιγότερο αφηρημέ-
νος/η αλλά και εύπιστος στις 
συναλλαγές σου, αφού κάπου 
υπάρχει λάθος ή… απάτη! Από 
την άλλη πλευρά, μπορεί να σου 
χαρίσουν κάτι που θα σε συγκι-
νήσει ή να κάνεις κι εσύ μια καλή 
πράξη, που θα αγαλλιάσει την 
ψυχή σου. 

ZωδιΑ

  EMΙΛΥ ΜΠΛΑΝΤ 23/02/1983
Η Έμιλι Μπλαντ είναι Αγγλίδα ηθοποιός. 
Συμμετείχε στις ταινίες «Ο Διάβολος Φο-
ράει Prada» (The Devil Wears Prada, 2006), 
«Βασίλισσα Βικτωρία: Τα Χρόνια της Νιότης» 
(The Young Victoria, 2009), «Οι Ρυθμιστές» 
(The Adjustment Bureau, 2011), «Looper: 
Αντιμέτωποι με το Χρόνο» (Looper, 2012), 
«Στα Όρια του Αύριο» (Edge of Tomorrow, 
2014) και «Τα Μυστικά του Δάσους» (Into 
the Woods, 2014). Η Μπλαντ έχει λάβει πέντε 
υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα κερδίζο-
ντας μία για την ερμηνεία της στην τηλεταινία 
«Gideon's Daughter» (2007) και μία υποψηφι-
ότητα για BAFTA. Το 2009 έλαβε το BAFTA Κα-
λύτερου Καλλιτέχνη της Χρονιάς. 
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λεί να προσπεράσεις αυτά που 
«πρέπει» να κάνεις στη ζωή σου, 
αφού προηγείται η ξεκούρασή 
σου. Επιπλέον, ένα όνειρο ή ένα 
δυνατό προαίσθημα μπορεί να 
σε προστατέψει και τελικά να 
βρεθείς μακριά από όλα εκείνα 
που δυνητικά θα σε στενοχω
ρούσαν. Κατά τα άλλα, η Σελήνη 
στον Ζυγό φέρνει μια οικονομική 
αστάθεια και διλήμματα, αλλά 
εδώ δεν έχεις παρά να αξιολογή
σεις και να ιεραρχήσεις τις ανά

γκες σου, ώστε να μην προ
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Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ ΚΑΙ Η ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 
ΤΟΥΣ ΩΣ «SUSSEX ROYAL» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΟΤΙ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

MEGXIT

Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ ΚΑΙ Η ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ ΚΑΙ Η ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 

ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗN ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Τους ρόλους τους ως ανώτερα μέλη της 
βασιλικής οικογένειας θα εγκαταλείψουν 
και επίσημα την Τετάρτη, 31 Μαρτίου, ο 

Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, ενώ θα 
υπάρξει επανεξέταση μετά από δώδεκα μή-
νες. Η Βασίλισσα Ελισάβετ μαζί με τους συμ-
βούλους της αποφάσισαν μετά από μακρές 
και πολύπλοκες συνομιλίες ότι δεν είναι πλέ-
ον εφικτό για τη Μέγκαν Μαρκλ και τον Χάρι 
να διατηρήσουν τη λέξη «royal» -δηλαδή «βα-
σιλικός»- στο brand τους. Το ζευγάρι έχει ήδη 
ξοδέψει χιλιάδες βρετανικές λίρες προκειμέ-
νου να φτιάξουν μία ιστοσελίδα με το όνομα 
Sussex Royal, ως συμπλήρωμα στον εξαιρετι-
κά δημοφιλή λογαριασμό τους στο Instagram. 
Επίσης, έχουν κινηθεί για τη νομική κατοχύρω-

ση του ίδιου τίτλου ως εμπορικού σήματος για 
μια σειρά προϊόντων και δραστηριοτήτων, από 
είδη ένδυσης έως είδη γραφικής ύλης. Όπως 
είναι γνωστό, το ζευγάρι μετά την παραίτησή 
τους από τη βασιλική οικογένεια έχουν κάνει 
βήματα για να δημιουργήσουν μία νέα φιλαν-
θρωπική οργάνωση, στην οποία και πάλι χρη-
σιμοποιείται ο τίτλος Sussex Royal, καθώς 
ολοκληρωμένο το όνομα της οργάνωσης εί-
ναι: Sussex Royal, Το Ίδρυμα του Δούκα και 
της Δούκισσας του Σάσεξ. Πάντως, το διάση-
μο ζεύγος, που πλέον ζει στον Καναδά, φαί-
νεται να έχει αποδεχθεί ότι στο νέο πλαίσιο 
των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων δεν 
θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το Sussex 
Royal όπως ήλπιζε. «Η εξέλιξη θεωρείται ότι 

αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τους Sussexes, 
οι οποίοι τώρα πρέπει να αρχίσουν ξανά 
να καταχωρούν τα πάντα κάτω από ένα νέο 
brand – από την ιστοσελίδα τους μέχρι τη νέα 
φιλανθρωπία τους», σημειώνει η βρετανική 
εφημερίδα. Σημειώνεται ότι ο Χάρι και η Μέ-
γκαν άρχισαν να χρησιμοποιούν τον εν λόγω 
τίτλο τον περασμένο χρόνο, όταν αποφάσι-
σαν να ανεξαρτητοποιηθούν από τον οίκο του 
Κένσινγκτον, στον οποίο ανήκαν μαζί με τον 
Δούκα και τη Δούκισσα του Kέμπριτζ, δηλαδή 
τον Ουίλιαμ και την Κέιτ. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚυΠΕ

LASt
pAgE

Το τελευταίο διάστημα η Βασίλισσα 
Ελισάβετ αντιμετωπίζει πολλά 

προβλήματα, εκτός της απόφασης 
του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν 

να εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους 
καθήκοντα. Ο κόμης του Σνόουντον, 

ανιψιός της Βασίλισσας Ελισάβετ, 
και η επί 26 χρόνια σύζυγός του, 

παίρνουν διαζύγιο. 








