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ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ - ΚΑΜΙΛΑ

BIG
PICTURE

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δού-
κισσα της Κορνουάλης θα πραγ-
ματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη 

στην Κυπριακή Δημοκρατία, κατόπιν αιτή-
ματος της βρετανικής κυβέρνησης, από την 
Τετάρτη,18, μέχρι το Σάββατο, 21 Μαρτίου 
2020. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανα-
κοίνωση της Βρετανικής Υπάτης Αρμοστεί-
ας, αυτή θα είναι η πρώτη βασιλική επίσκεψη 
που πραγματοποιείται στο νησί μας από το 
1993, όταν η Βασίλισσα Ελισάβετ παρέστη 
στη σύνοδο των αρχηγών κρατών της Κοι-
νοπολιτείας. Η επίσκεψη του ζευγαριού θα 
πραγματοποιηθεί με την ευκαιρία της 60ής  
επετείου της Ανεξαρτησίας της Κύπρου. Επί-
σης, πρόκειται για την πρώτη κοινή επίσκεψη 
του Πρίγκιπα Καρόλου και της Καμίλα στο 
νησί μας και τη δεύτερη μετά το 1993 από 
μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανί-

ας. Το πρόγραμμα του βασιλικού ζευγαριού 
θα συμπεριλαμβάνει επίσκεψη στη Νεκρή 
Ζώνη προς αναγνώριση του έργου των ΗΕ 
προς την κατεύθυνση διατήρησης της ειρή-
νης, καθώς και για ανάδειξη πρωτοβουλιών 
για ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των κοινοτήτων 
της Κύπρου. Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας θα 
χαιρετίσει επίσης τη Συνάντηση της Μπλε 
Χάρτας της Κοινοπολιτείας στη Λάρνακα, 
και θα έχει επαφές με τους θρησκευτικούς 
ηγέτες. Από την πλευρά της η  Δούκισσα της 
Κορνουάλης, ως Προστάτιδα του Battersea 
Dogs & Cats Home, θα επισκεφθεί το οικείο 
καταφύγιο που συνεργάζεται με την Ακαδη-
μία Battersea Home, για να διαπιστώσει πώς 
ο οργανισμός αυτός εφαρμόζει τα διδάγμα-
τά του στην Κύπρο. Επιπλέον, Η Αυτής Υψη-
λότητα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για 
ανάδειξη του ζητήματος της οικογενειακής 

και σεξουαλικής κακοποίησης ανά τον κό-
σμο, μέσω επαφών με οργανώσεις που υπο-
στηρίζουν θύματα στην Κύπρο. Μετά την 
αναχώρησή του από την Κύπρο το ζευγάρι 
θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη το 
Σάββατο, 21 Μαρτίου, στο  Χασεμιτικό Βα-
σίλειο της Ιορδανίας, στις 21 Μαρτίου. Ο 
Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δούκισσα της 
Κορνουάλης θα πραγματοποιήσουν κοινή 
επίσκεψη στην Κύπρο για πρώτη φορά. Η 
επίσκεψή τους θα επικεντρωθεί στη Λευκω-
σία και θα περιλαμβάνει επισκέψεις στις πε-
ριφέρειες Τροόδους και Λάρνακας, όπου οι 
Αυτών Υψηλότητες θα αναδείξουν την πλού-
σια και μοναδική κληρονομιά της Κύπρου 
στον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη χει-
ροτεχνία. ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EPA

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ 
ΜΑΡΤΙΟ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΙΛΑ. ΑΦΟΡΜΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥΣ Η 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
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ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ 
ΣΑΝ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
Από ό,τι φαίνεται ο κορωνοϊός απασχολεί και θα απα-
σχολήσει το επόμενο διάστημα όλη την ανθρωπότητα. 
Από τον ιό επηρεάστηκαν πολλοί τομείς των επαγγελ-
ματικών και προσωπικών δραστηριοτήτων. Ένας από 
αυτούς τους τομείς είναι και αυτός της μόδας, με αποτέλεσμα η Εβδο-
μάδα Μόδας στο Μιλάνο να πραγματοποιηθεί χωρίς θεατές, αφού οι 
διοργανωτές και σχεδιαστές αποφάσισαν να «κλείσουν» τις πόρτες των 
επιδείξεών τους λόγω κορωνοϊού. Ευτυχώς όμως που υπάρχει η τεχνο-
λογία και οι θαυμαστές των μεγάλων οίκων μόδας μπορέσαν να δουν 
έστω και από τις διάφορες ιστοσελίδες τις δημιουργίες των σχεδιαστών. 
Επίσης, λόγω κορωνοϊού οι καρναβαλίστικές εκδηλώσεις στο Μιλάνο 
έχουν ακυρωθεί, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που εγκαταλείπουν τη χώρα 
μετά την είδηση ότι υπήρξε κρούσμα. Το θέμα είναι σοβαρό, αλλά 
δεν πρέπει να πανικοβάλλει την ανθρωπότητα. Θα πάρει ο καθένας 
τα μέτρα που πρέπει να πάρει, αλλά δεν θα ζήσουμε απ’ εδώ και 
πέρα λες και είμαστε πρωταγωνιστές μιας επιστημονικής ταινίας, 
όπου όλοι μας θα κυκλοφορούμε με μάσκες και θα κινούμαστε όπως 
τα ρομπότ, γιατί πολύ απλά θα φοβόμαστε ο ένας τον άλλον…

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaΘΕ ΕβΔΟΜΑΔΑ
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«Δεν εχει περάσει 
ποτε άπο το μυάλο 
μου η λεξη άπάτη. 
εινάι άνηθικο νά 

συμπεριφερεσάι ετσι 
σε ενάν άνθρωπο 
που μοιράστηκεσ 

πράγμάτά τησ ζωησ 
σου μάζι του».
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Πώς αποφάσισες να λάβεις μέ-
ρος στο «My Style Rocks»; 
Το «My Style Rocks» είναι μία εκπο-

μπή που παρακολουθούσα συχνά, αλλά ποτέ 
δεν φανταζόμουν ότι θα βρισκόμουν στον 
ρόλο της διαγωνιζόμενης. Όταν μου έγινε η 
πρόταση, απάντησα αμέσως θετικά, διότι αγα-
πώ τη μόδα και ήθελα να εξελίξω το στυλ μου. 
Ήταν μία πρόκληση για μένα και σίγουρα δεν 
μετανιώνω για τη συμμετοχή μου.

Ποια γεύση σού αφήνει η αποχώρη-
σή σου από το «My Style Rocks»; 
Ήταν μία συναρπαστική εμπειρία για μένα και 
συνάμα πρωτόγνωρη. Οφείλω να ομολογήσω 
πως εκτίμησα ακόμη περισσότερο τη σκληρή 
δουλειά που καταβάλλουν οι στυλίστες, αφού 
μέσα σε μια μέρα έπρεπε να συνδυάσω ρού-
χα και να κριθώ για συγκεκριμένα κόνσεπτ.

Θεωρείς πως δίκαια αποχώρησες την 
4η βδομάδα; 
Θεωρώ πως ό,τι είχα να δώσω στο παιχνίδι 
το έδωσα και έφτασε το πλήρωμα του χρό-
νου για να αποχωρήσω. Χάρηκα και έζησα το 
κάθε λεπτό της παραμονής μου στο «My Style 

Rocks», έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και 
τους έδειξα ποια είναι η Τζώρτζια και τι μπορεί 
να κάνει.

Οι περισσότερες κριτικές που δέχθη-
κες ήταν αρνητικές. Αυτό σε στενα-
χωρούσε;
Είναι λογικό όταν είσαι διαγωνιζόμενος να δέ-
χεσαι θετικές και αρνητικές κριτικές. Σχετικά 
με το δεύτερο, θεωρώ ότι κάποιες αρνητικές 
κριτικές ήταν υπερβολικές, όμως αντιλαμβά-
νομαι πλήρως πως πρέπει να εξυπηρετηθεί το 
κόνσεπτ του παιχνιδιού. Κάθε φορά που άκου-
γα μία κριτική προβληματιζόμουν και προσπα-
θούσα να διορθώσω κάποια πράγματα στα 
επόμενα επεισόδια.

Πιστεύεις πως κάποιες συμπαίκτριές 
σου σού έβαζαν εσκεμμένα κακό 
βαθμό; 
Κάθε παίκτρια προσπαθούσε να κατοχυρώσει 
τη θέση της και να παραμείνει στο παιχνίδι. 
Τα γυρίσματα διαρκούσαν πολλές ώρες, ήμα-
σταν κουρασμένοι και μιλούσαμε πιο έντονα 
από ό,τι στην κανονική μας ζωή. 

Τη βδομάδα που διανύσαμε συγκέ-
ντρωσες καλές κριτικές. Κάπου διά-
βασα να σε κατηγορούν πως είχες 
στυλίστα. Ισχύει; 
Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Θα ήταν 
ανέντιμο απέναντι στις συμπαίκτριές μου, 
που κι εκείνες προσπαθούσαν μόνες τους να 
βρουν τα ρούχα που τους ταιριάζουν.

Δηλαδή καθ’ όλη την παραμονή σου 
στο σόου δεν συμβουλεύτηκες ποτέ 
στυλίστα; 
Θεωρώ ότι θα ήταν αστείο να συμβουλευτ ώ 
έναν στυλίστα, από τη στιγμή που μπήκα για 
βελτιώσω το δικό μου στυλ. Εν προκειμένω, 
επειδή με ρωτάς -έμμεσα- για την ατάκα της 
Ευρυδίκης, σου απαντώ ευθέως ότι σοκαρί-
στηκα όταν την άκουσα να μου καταλογίζει ότι 
έχω στυλίστα. 

Ποιες συμπαίκτριές σου πιστεύεις ότι 
χρησιμοποιούν στυλίστα; 
Ακόμη κι αν γνωρίζω κάτι, δεν είναι σωστό να το 
αναφέρω από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη το 
παιχνίδι. Από κει και πέρα, ο καθένας κρίνεται 
από τις επιλογές του, όποιες κι αν είναι αυτές.

TΖΩΡΤΖΙΑ ΠΑΝΑΓΗ

«ΕΔΩΣΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ…»
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ΣΤΟ ΟΚ! ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ 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ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 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ΤΟ ΣΤΥΛ ΤΗΣ, ΤΟΝ ΕΠΙΚΟ 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ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ, 

ΤΑ ΚΑΚΕΝΤΡΕΧΗ 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Από την αρχή που μπήκες στο σόου 
μόδας έδειξες έναν πολύ δυναμι-
κό χαρακτήρα που δεν σήκωνε 
μύγα στο σπαθί του και δεν δίστα-
σες να τσακωθείς και να απαντήσεις 
με σκληρά λόγια στις συμπαίκτριες 
σου. Έτσι είσαι στη ζωή σου; 
Είμαι δυναμικός άνθρωπος και έχω τσαμπου-
κά εκεί που χρειάζεται. Όταν νιώσω ότι με 
αδικούν ή με προσβάλλουν, προσπαθώ να 
βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Στη ζωή 
μου επιλέγω ανθρώπους με τους οποίους συ-
ναναστρέφομαι και μου βγάζουν τον καλύτε-
ρό μου εαυτό. Είμαι ήρεμη, δεν έχω εκρήξεις, 
όμως όντως δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου 
όταν θίγεται η αξιοπρέπειά μου.

Ποιες διαγωνιζόμενες συμπαθείς και 
ποιες όχι;  
Επειδή βλέπω πάντα τη θετική πλευρά της 
ζωής, θα σου πω με ποιες κοπέλες ήρθα πιο 

κοντά. Συμπάθησα αρκετά τη Ζάνα, την Κορί-
να και τη Σοφιάνα.

Έκανες φίλες στο «My Style Rocks»; 
Η φιλία είναι μία μεγάλη λέξη και δεν μπο-
ρούμε να τη χρησιμοποιούμε εύκολα. Ήμουν 
στο «My Style Rocks» μόλις τέσσερις εβδο-
μάδες. Τα γυρίσματα διαρκούσαν πολλές 
ώρες, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πολύ 
χρόνο να συναναστραφούμε και να μιλήσου-
με για τα προσωπικά μας.

Δέχθηκες πισώπλατες μαχαιριές και 
αν ναι, από ποιες; 
Δεν θεωρώ ότι δέχθηκα πισώπλατες μαχαιριές. 
Η μόνη σχέση που είχαμε με τις κοπέλες ήταν 
αυτή που βλέπατε και μπροστά στις κάμερες.

Σε είδαμε να έρχεσαι σε αντιπαράθε-
ση με συμπαίκτριές σου και να τις δι-
ορθώνεις σε κάποιες λέξεις που έλε-

γαν. Ένιωθες πως είσαι υψηλότερου 
μορφωτικού επιπέδου από εκείνες; 
Ποτέ δεν υποτιμώ κανέναν, όπως δεν μου 
αρέσει να το κάνουν και σε μένα. Έτυχε μία 
φορά να διορθώσω συμπαίκτριά μου, αλλά 
δεν το έκανα από κακία.

Ποια είναι τα συναισθήματά σου για 
τους τρεις κριτές; 
Ο καθένας τους είναι μοναδικός στο είδος 
του. Ο Λάκης Γαβαλάς έχει μία λαμπερή πο-
ρεία στον χώρο της μόδας, η Έλενα Χριστο-
πούλου είναι μία καταπληκτική μάνατζερ, που 
έχει βοηθήσει πολλά μοντέλα να κάνουν κα-
ριέρα, και ο Στέλιος Κουδουνάρης είναι ένας 
καταξιωμένος σχεδιαστής, που έχει συνεργα-
στεί με τα μεγαλύτερα ονόματα. Ως εκ τού-
του, ήταν μεγάλη τιμή για μένα να συνυπάρξω 
μαζί τους στον ίδιο χώρο.

Με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη ποια 
ήταν η σχέση σας;
Εκτίμησα ιδιαίτερα το ότι μου ζήτησε δημό-
σια συγγνώμη και αναγνώρισε το λάθος της. 
Ήταν μία έκρηξη της στιγμής και θα ήθελα να 
σταματήσει εκεί.

Μπορείς να μας πεις για όσα δεν εί-
δαμε στη μεταξύ σας κόντρα και πώς 
γίνατε φίλες;
Δεν είμαστε φίλες με τη Δήμητρα, όμως, από 
τη στιγμή που λύθηκε η παρεξήγηση, αποκτή-
σαμε μία ειλικρινή σχέση.

Καλεσμένη στον Νίκο Μουτσινά 
τού είπε μεταξύ σοβαρού και αστεί-
ου πως «ούτε εσύ την άντεξες». Πώς 
αντέδρασες εσύ; Σε ενόχλησε; 
Θέλω να πιστεύω πως έκανε πλάκα. Η αντί-
δραση του Νίκου Μουτσινά έδειξε πως μια 
χαρά με... άντεξε! (γέλια)

Νομίζω μια από τις αξέχαστες στιγ-
μές του σόου θα είναι αυτή που απο-
κάλεσες τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, 
«βλαχάρα». Γιατί αντέδρασες έτσι;
 Για τον κόσμο που δεν γνωρίζει τι συμβαίνει 
πίσω από τις κάμερες και κατά τη διάρκεια 
των γυρισμάτων, όλο αυτό φάνηκε λάθος και 
φυσικά προσβλητικό. Παρόλα αυτά, όμως, 
οι ώρες γυρισμάτων είναι πολλές, με αποτέ-
λεσμα σε κάποιο σημείο το μυαλό να μη λει-
τουργεί με καθαρότητα. Αντέδρασα χωρίς να 
το πολυσκεφτώ. Εκείνην τη στιγμή ένιωσα ότι 
θίγεται το άτομό μου και η εικόνα μου, από τη 
στιγμή που η παρουσιάστρια μού  έδωσε τον 
λόγο για να σχολιάσω τη  βαθμολογία που 
έβαλα σε μια συμπαίκτριά μου. Εκείνην την 
ώρα η Δήμητρα με διέκοψε χωρίς να της δο-
θεί ο λόγος και ένιωσα προσβολή όταν μου 
είπε πως ό,τι λέω είναι «άκυρο», με αποτέλε-
σμα να απαντήσω με αυτόν τον  επίθετο. Σί-
γουρα δεν ήθελα να θίξω κανέναν προσωπι-

«ΟΜΟΛΟΓΩ ΠΩΣ 
ΕΚΤίΜΗΣΑ ΑΚΟΜΗ 

ΠΕρίΣΣΟΤΕρΟ 
ΤΗ ΣΚΛΗρΗ 

ΔΟυΛΕίΑ ΠΟυ 
ΚΑΤΑβΑΛΛΟυΝ 
Οί ΣΤυΛίΣΤΕΣ»
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κά ή κάποια κατηγορία ανθρώπων.

Μαθαίνω πως έγινε χαμός με ένα πε-
ριστατικό σε μια εμφάνισή σου, όπου 
το concept είχε να κάνει με την Κων-
σταντινούπολη. Τι έγινε ακριβώς; 
Θα μου επιτρέψεις να μην αναφερθώ στο συ-
γκεκριμένο θέμα από τη στιγμή που δεν μετα-
δόθηκε κάτι στον αέρα.

Πόσο άλλαξε η ζωή σου στυλιστικά 
μετά την είσοδό σου στο «My Style 
Rocks»; 
Δεν θέλω να ξαναδοκιμάσω ρούχα για ένα 
χρόνο! (γέλια) 

Σε αγχώνει ότι θα είσαι στο επίκεντρο 
σε κάποια κοσμική εκδήλωση, κα-
θώς θα ασχολούνται με το στυλ σου; 
Σίγουρα όχι, διότι στις δημόσιες εμφανίσεις 
μου εμπιστεύομαι τυφλά τους στυλίστες με 
τους οποίους συνεργάζομαι και είναι εξαιρε-
τικοί στη δουλειά τους.

Στη ζωή σου υπάρχει κάποιος άντρας;
Το τελευταίο διάστημα έχω αποφασίσει να μη 
μιλώ δημόσια για την προσωπική μου ζωή. Δεν 
θέλω να εκθέτω ανθρώπους που δεν ανήκουν 
στον χώρο και δεν είναι επιλογή τους η προβο-
λή. Έχω αφοσιωθεί πλήρως στη δουλειά μου 
και προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερη. 
Θεωρώ ότι πρέπει να ρίξω όλο το βάρος εκεί.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός 
άντρα που θες να είναι δίπλα σου; 
Θέλω ό,τι επιθυμεί κάθε γυναίκα. Σεβασμό, 
αγάπη, ειλικρίνεια και έρωτα.
 
Σε απάτησαν; Κι αν το έμαθες, 
πώς αντέδρασες; 
Δεν γνωρίζω αν έχω απατηθεί και θέλω 
να πιστεύω πως κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί.

Εσύ απάτησες; 
Δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό μου η 
λέξη απάτη. Είναι ανήθικο να συμπεριφέρε-
σαι έτσι σε έναν άνθρωπο που μοιράστηκες 
πράγματα της ζωής σου μαζί του. Προτιμώ να 
ολοκληρώνεται ο κύκλος, παρά να κοροϊδεύ-
ουμε ο ένας τον άλλο.

Έλληνας δημοσιογράφος σε εκπο-
μπή σε χαρακτήρισε αποτυχημένη 
με περιττά κιλά και πως οι συνεργά-
τες σου λένε τα χειρότερα για σένα. 
Τι του απαντάς;
Ο καθένας έχει το δικαίωμα, αφού του δίνεται 
το βήμα τηλεοπτικά, να σχολιάζει πρόσωπα, 
ιστορίες και καταστάσεις!  Θεωρώ πως όλα 
θα πρέπει να έχουν ένα μέτρο και κάποια όρια! 
Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν με γνωρίζει 
προσωπικά και από τα λεγόμενά του δεν έχει 
παρακολουθήσει τη μέχρι στιγμής πορεία μου! 

«ΔΕν ΕίμαΣΤΕ 
φίλΕΣ μΕ Τη 

ΔημηΤρα, ΟμωΣ, 
αΠΟ Τη ΣΤίγμη 
ΠΟυ λυΘηκΕ η 
ΠαρΕξηγηΣη, 

αΠΟκΤηΣαμΕ μία 
Είλίκρίνη ΣχΕΣη».
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αποτυχία τι είναι τελικά και ποιος την καθορί-
ζει; Ο τελικός κριτής και ο βασικότερος είναι ο 
κόσμος, που μέχρι στιγμής με έχει αγκαλιάσει 
και με έχει στηρίξει σε κάθε μου βήμα και είμαι 
ευγνώμων γι’ αυτό!  Όσον αφορά τα «περιττά 
κιλά», δεν έχω να πω πολλά! η κάθε γυναίκα 
και ο κάθε άνθρωπος δεν έχει να λογοδοτήσει 
σε κανέναν για τη φυσική του κατάσταση και 
λυπάμαι που εν έτει 2020 κρίνουμε τον άλλον 
ανάλογα με τον σωματότυπό του. Είναι πραγ-
ματικά κρίμα! ok!  

 
αΠΟ ΤΟν γίωργΟ μίχαηλ 

φωΤΟγραφΟΣ: ΒαλΕνΤίνΟΣ ΠαΠακωνΣΤανΤίνΟυ
 ΣΤυλίΣΤρία: μαρίαννα χαΤΖημηνα 

ΒΟηΘΟΣ ΣΤυλίΣΤρία: ΣΟφία νίκΟλαΟυ 
μαλλία: ραφαΕλλΟΣ κωΣΤα 
MAKE UP: ανΤρη ΘΕΟΔωρΟυ

 ίΔίαίΤΕρΕΣ ΕυχαρίΣΤίΕΣ 
ΣΤΟ KATAΣΤημα ΕΠίΠλων LIVING 
γία Την ΠαραχωρηΣη ΤΟυ χωρΟυ
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ΤΖΟΡΤΖ ΚΛΟΥΝΕΪ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 
Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΑΛΛΟΤΕ ΕΡΓΕΝΗΣ ΤΖΟΡΤΖ ΚΛΟΥΝΕΪ ΦΗΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΖΕΙ ΜΕ 
ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ, ΑΜΑΛ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΜΟΥ. Η ΛΑΜΠΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΚΑΙ ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ ΠΑΝΤΩΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΦΟΡΕΙ ΤΗ ΒΕΡΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΕΞΙ

 Η τελευταία κοινή εμφάνιση του 
ζευγαριού ήταν τον περασμένο 
Μάιο στην πρεμιέρα της ταινίας 
του «Catch - 22». 
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Ήταν το 2014 όταν ο αμετα-
νόητος εργένης, όπως τον 
αποκαλούσαν οι θαυμαστές 

του, Τζορτζ Κλούνεϊ, παντρεύτηκε την 
αγαπημένη του Αμάλ Αλαμουντίν. Το 
ζευγάρι έδωσε όρκους αιώνιας αγά-
πης παρουσία εκατόν περίπου καλε-
σμένων στη Βενετία. Την τέλεση του 
γάμου του ζευγαριού ανέλαβε ο προ-
σωπικός του φίλος και πρώην δήμαρ-
χος της Ρώμης, Γουόλτερ Βελτρόνι, 
ενώ το πάρτι του γάμου κράτησε για 
δύο ημέρες. Το ζευγάρι παντρεύτηκε 
σε ένα βενετσιάνικο ειδυλλιακό τοπίο 
με φόντο το ηλιοβασίλεμα και στον 
γάμο παρευρέθηκε η ελίτ της χολι-
γουντιανής, τότε, αριστοκρατίας. Ο 
ίδιος μάλιστα σε δηλώσεις του μετά 
τον γάμο είχε πει: «Είναι υπέροχο να 
είσαι παντρεμένος». Το ζευγάρι έδει-
χνε ερωτευμένο, ενώ ο πρώτος χορός 
της κοινής τους ζωής ήταν το «Why 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 
Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Shouldn’t I», του Κόουλ Πόρτερ. Στον 
γάμο είχαν παρευρεθεί στενοί φί-
λοι του ηθοποιού, όπως ο Ματ Ντέ-
ιμον με τη γυναίκα Λουτσιάνα Μπα-
ρόσο, ο Τζον Κρασίνσκι και η Έμι-
λι Μπλαντ, ο Μπιλ Μάρεϊ, η Έλεν 
Μπάρκιν, ο Μπόνο και η γυναίκα του 
Άλι Χιούσον, η Σίντι Κρόφορντ και ο 
σύζυγός της (και κουμπάρος στον 
γάμο) Ράντι Γκέρμπερ, ο γνωστός 
δευτεραγωνιστής και κολλητός του 
γαμπρού Ρίτσαρντ Κιντ, ο συνεταίρος 
παραγωγός του Κλούνεϊ Γκραντ Χέ-
σλοβ και η διευθύντρια της Vogue, 
Άνα Γουίντορ.

Ο ΧωΡιΣΜΟΣ ΤΟυΣ
Η είδηση ότι ο γνωστός ηθοποιός 
χωρίζει από τη σύζυγό του έπεσε ως 
κεραυνός εν αιθρία στους χολιγου-
ντιανούς κύκλους. Σύμφωνα με τις τε-
λευταίες δηλώσεις του Τζόρτζ Κλού-

Το άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι στον γάμο 
του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαργκλ.

Το ζευγάρι ένα χρόνο μετά τον γάμο 
τους το 2015 στις Χρυσές Σφαίρες.
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νεϊ, ο λόγος του χωρισμού τους 
είναι ότι ο ίδιος έχει να δει τα παιδιά 
του εδώ και 200 ημέρες. Μάλιστα, 
όπως φημολογείται, τα προβλήμα-
τα του ζευγαριού άρχισαν εδώ και 
αρκετό διάστημα. Η Αμάλ δεν πήγε 
στο ετήσιο πάρτι του Τζορτζ Κλούνεϊ 
για το Χάλογουιν στο Βέγκας, ενώ 
πέρασαν χώρια την τέταρτη επέτειο 
του γάμου τους. Εκείνος την πέρα-
σε στο Λος Άντζελες με φίλους, ενώ 
αυτή έμεινε στη Νέα Υόρκη με τα 
παιδιά λόγω της Διεθνούς Συνόδου 
του ΟΗΕ». Όπως φημολογείται, η 
ακτιβίστρια και σύζυγος του Τζορτζ 
Κλούνεϊ έχει εγκαταλείψει το σπίτι 
τους που βρίσκεται στην Αγγλία και 
κατοικεί πλέον μόνιμα στο νησί της 
Σαρδηνίας.

Η πρώΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧώριΣΜΟ
παρόλα αυτά, η Αμάλ έδωσε την 
πρώτη συνέντευξή της μετά τις φή-
μες του χωρισμού, χωρίς ωστόσο να 
αποκαλύψει οτιδήποτε για τη σχέση 
της με τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Αρκέστη-
κε μόνο να μιλήσει για τα επαγγελ-
ματικά της σχέδια υπερασπίζοντας 
παράλληλα την ελευθερία του λό-
γου των δημοσιογράφων. Λίγες ημέ-
ρες μετά τις φήμες του χωρισμού, η 

Αμάλ συμμετείχε σε συζήτηση για 
την ελευθερία του Τύπου με θέμα «Η 
χρήση κυρώσεων για την προστασία 
των δημοσιογράφων». Ντυμένη στα 
μαύρα και κομψή όπως πάντοτε εμ-
φανίστηκε στο πάνελ χαμογελαστή 
και δεν έδωσε κανένα σημάδι χωρι-
σμού, ενώ φορούσε και τη βέρα της. 
«Οι δυο τους έχουν να φωτογραφη-
θούν μαζί από τον Αύγουστο, ενώ η 
τελευταία φορά που το ζευγάρι κυ-
κλοφόρησε μαζί δημοσίως ήταν τον 
περασμένο Μάιο στην πρεμιέρα της 
ταινίας του «Catch - 22». 

Ο ΕρώΤΑΣ ΚΑι Η γΝώριΜιΑ
Το ζευγάρι γνωρίστηκε στην ιταλία το 
2013 σε κάποιο φιλανθρωπικό δεί-
πνο. παρόλο που ο ηθοποιός ήξερε 
την Αμάλ λόγω της επαγγελματικής 
ιδιότητας, εντούτοις δεν είχε εκφρά-
ζει τα συναισθήματά του. Ήξερε 
όμως, όπως είχε δηλώσει αργότερα, 
ότι είχε να κάνει με μια «εξαιρετική 
γυναίκα». Αφού της ζήτησε δύο φο-
ρές ραντεβού και εκείνη αρνήθηκε, 
την τρίτη φορά αποδέχθηκε την πρό-
τασή του και τότε ξεκίνησε το ειδύλ-
λιο. Ένας από τους λόγους που την 
ερωτεύτηκε, όπως είχε πει ο διάση-
μος ηθοποιός, ήταν το χιούμορ της 
αλλά και η εξυπνάδα της. Έξι μήνες 

μετά την πρώτη τους δημόσια εμφά-
νιση ως ζευγάρι σε μια εκδήλωση 
στον Λευκό Οίκο, το ζευγάρι απο-
φάσισε να παντρευτεί. Μάλιστα, ο 
Τζορτζ Κλούνεϊ είχε κάνει μια ρο-
μαντική πρόταση γάμου στην Αμάλ 
γονατίζοντας μπροστά της στο σπίτι 
του στο Λος Άντζελες λέγοντάς της: 
«Μην αργήσεις να απαντήσεις. Είμαι 
μεγάλος άνθρωπος και θα πάθω 
εξάρθρωση ισχίου».  ok!   

ΤΗΣ πΑριΣ ΧριΣΤΟφΗ 
φώΤΟγρΑφιΕΣ: ΚΗπΕ, epa

 

Η Αμάλ κατά την τελευταία της εμ-
φάνιση δεν αποκάλυψε τίποτε για 
τις φήμες περί χωρισμού με τον 
διάσημο ηθοποιό. Η ίδια ήταν χα-
μογελαστή και άνετη, φορώντας 
μάλιστα τη βέρα της.

Το τελευταίο διάστημα ο διάση-
μος ηθοποιός εμφανίζεται χωρίς 
τη σύζυγό του, Αμάλ.
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Η πάντα εντυπωσιακή Αμάλ 
μαζί με τον Τζορτζ το 2018.



16

«Η κάθε γυνάίκά 
εχεί δίκάίωμά νά 

πάντρευτεί, είτε με 
πολίτίκο είτε με 

θρΗσκευτίκο γάμο, 
μεσά στο ρουχο 
που ονείρευετάί»
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H πιο σημαντική μέρα στη ζωή μιας γυ-
ναίκας είναι εκείνη του γάμου της. 
Έτσι, είναι σημαντικό να επιλέξει μια 

ονειρική νυφική δημιουργία που να «αγκαλιά-
ζει» το σώμα της. Ο μετρ της μόδας, Gregory 
Morfi, είναι ο άνθρωπος που θα σας λύσει τα 
χέρια και θα σας βγάλει από δίλημμα. Σε μια 
αποκλειστική συνέντευξη στο Περιοδικό ΟΚ! 
ο Gregory Morfi μιλά για τη νέα του bridal 
collection, προτείνοντας πρωτοποριακούς 
τρόπους και ιδέες για να επιλέξετε το κατάλ-
ληλο νυφικό για την πιο όμορφη ημέρα της 
ζωής σας!

Είσαι ένας από τους πιο καταξιωμέ-
νους Κύπριους σχεδιαστές. Έχεις 
ντύσει την Πρώτη Κυρία όταν παρευ-
ρέθηκε στο Buckingham Palace. Πώς 

ένιωσες γι’ αυτήν την τιμή;
Δεν ήταν μια η φορά αλλά αρκετές που επιλέ-
χθηκα από την Πρώτη Κυρία για να επιμελη-
θώ την εμφάνισή της και να τη δω να λάμπει 
μέσα σε μια δημιουργία μου, στο Buckingham 
Palace και όχι μόνο. Ήταν μεγάλη τιμή για 
εμένα, όπως το λες, η χαρά μου ωστόσο ήταν 
ακόμα μεγαλύτερη, καθώς μου δόθηκε η ευ-
καιρία να γνωρίσω και να καταλάβω πόσο 
υπέροχος και δοτικός άνθρωπος είναι η κυρία 
Αναστασιάδη.
 
Aυτήν την περίοδο είσαι σε αναβρα-
σμό, μιας και έχεις ετοιμάσει την και-
νούργια σου νυφική συλλογή, έτσι;
Η συλλογή είναι ήδη έτοιμη και έχουμε ξεκινή-
σει τα ραντεβού με τις μέλλουσες νύφες για 
το καλοκαίρι του 2020!

Ποιες είναι οι επιλογές που θα έχει 
μια νύφη στη νέα σου κολεξιόν;
Οι επιλογές είναι πολλές. Υπάρχουν νυφικά 
ρομαντικά και άκρως θηλυκά, που μπορούν 
να αναδείξουν τη σιλουέτα της κάθε γυναί-
κας, καθώς και την προσωπικότητά της. Κυ-
ρίαρχο υλικό είναι η κεντημένη δαντέλα, το 
φτερό και οι πέτρες. Στόχος μου είναι να κα-
ταφέρω να κάνω όσο πιο λαμπερή γίνεται την 
πελάτισσά μου, στην πιο σημαντική ημέρα της 
ζωής της.

Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι 
όσον αφορά το ράψιμο μιας νέας νυ-
φικής δημιουργίας;
Όλα είναι δύσκολα όταν ετοιμάζεις μια υψη-
λής ραπτικής δημιουργία, διότι περί αυτού 
πρόκειται. Σαφώς, υπάρχει μια έξτρα δυσκο-

GreGory Morfi

«Το ονειρο ζωής μου ειναι 
να ζήςω ςε ρανΤζο»

Ο ΚύπριΟς ςχεδιαςτής GreGory Morfi ειναι ενας απΟ τΟύς πιΟ 
ΚαταξιωμενΟύς Και ταλαντΟύχΟύς fashion desiGners τΟύ νήςιΟύ Και εχει 

Καταφερει να μαγνήτιςει τα βλεμματα με τις ξεχωριςτες δήμιΟύργιες τΟύ. 
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λία εκεί που πρέπει να ράψεις με το χέρι, ένα 
προς ένα, τα εκάστοτε υλικά του νυφικού.

Υπάρχει κάποια κοπέλα που ενώ 
αρχικά ήθελε να φορέσει το νυ-
φικό της μητέρας της, της έκανε 
«κλικ» ένα από τα νυφικά σου;
Όχι, δεν μου έχει τύχει τέτοια περίπτωση, 
αλλά υπήρξε κοπέλα που ήθελε να φορέ-
σει νυφικό δικό μου και εν τέλει την έπει-
σα πως θα έπρεπε να φορέσει το νυφικό 
της μητέρας της. Ήταν απίστευτα υπέροχο 
vintage νυφικό με υπέροχες λεπτομέρειες 
υψηλής ραπτικής που της ταίριαζε. Έτσι, με 
κάποιες μικροδιορθώσεις που έκανα το φό-
ρεσε και ήταν εκθαμβωτική!

Τι σου ζητάνε συνήθως όταν έρ-
θουν στο ατελιέ σου για να επιλέ-
ξουν το νυφικό των ονείρων τους;
Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Μου ζητά-
νε σχεδόν τα πάντα, όμως όλες έχουν ως 
πρώτο ζητούμενο το νυφικό να κολακεύει τη 
σιλουέτα τους. Κάτι που για μένα είναι δε-
δομένο και από αυτό ξεκινώ!

Εάν μια κοπέλα επιλέξει να κάνει 
πολιτικό γάμο, θα της πρότεινες 
λευκό νυφικό ή θεωρείς ότι θα της 
ταίριαζε κάποιο άλλο χρώμα για τη 
συγκεκριμένη περίσταση;
Η κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να παντρευ-
τεί, είτε με πολιτικό είτε με θρησκευτικό 
γάμο, μέσα στο ρούχο που ονειρεύεται. 
Είτε αυτό είναι λευκό είτε ακόμα και μαύ-
ρο. Προσωπικά, φροντίζω να συμβουλεύω 
και να δημιουργώ βάσει των γνώσεών μου, 
σεβόμενος, βεβαίως, την επιθυμία της εκά-
στοτε γυναίκας, φτάνει να μην υπερβαίνει 
τις δικές μου γραμμές. Η καλαισθησία δεν 
έχει χρώμα.

Ποιο μοντέλο θα επέλεγες για να λαν-
σάρει την καινούργια σου κολεξιόν;
Δεν θα πω όνομα, αλλά θα πω ένα μοντέ-
λο που είναι σέξι και μεταδίδει μια ενέργεια 
δυναμικής και σίγουρης γυναίκας!

Ποιας επώνυμης κυρίας της κυπρι-
ακής showbiz θα ήθελες να ράψεις 
το νυφικό της;
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια συγκεκριμέ-
νη, ωστόσο θα αρκεστώ να πω ότι νιώθω 
χαρούμενος για όλες εκείνες τις κυρίες που 
έχω ήδη ράψει το νυφικό τους, αλλά και για 
εκείνες που θα ράψω!

Τι θα πρότεινες στις γυναίκες που 
θα ήθελαν να ξεφύγουν από τα 
κλασικά στερεότυπα;
Θεωρώ ότι πλέον η κάθε γυναίκα φοράει 
ό,τι θέλει στο γάμο της και αν οι πλείστες 
επιλέγουν κάτι που είναι μέσα στα «κλασικά 

στερεότυπα», είναι διότι πραγματικά τους 
αρέσει. Εντούτοις, βλέπουμε και άλλα χρώ-
ματα νυφικών, βλέπουμε κοστούμια, αθλητι-
κά παπούτσια, σανδάλια, ακόμη και άρβυ-
λα. Οπότε, όπως είπα και πριν, όπως ονει-
ρευτεί η κάθε κοπέλα τον εαυτό της στον 
γάμο της, ας τον κάνει/φτιάξει, αλλά πάντα 
με καλαισθησία!

Θα σου άρεσε η ιδέα να συνεργα-
ζόσουν με κάποιο show της τηλεό-
ρασης που ασχολείται με ρούχα και 
να δημιουργούσες μια νέα κολεξι-
όν με βάση τα το concept του show; 
Είμαι ένας σχεδιαστής που επιλέγει να μένει 
μακριά από την τηλεόραση. Δεν κατακρίνω 
τίποτα και κανέναν και όλα πρέπει να υπάρ-
χουν, αλλά εγώ προσωπικά επέλεξα όλα αυτά 
τα χρόνια να απέχω από την τηλεόραση. Βέ-
βαια, υπάρχει και η ρήση «ποτέ μη λες ποτέ». 
Δεν θα πω όχι εάν προκύψει κάτι το οποίο 
«κλειδώνει» με τη δική μου ιδιοσυγκρασία.

Τι πιστεύεις ότι γίνεται λάθος στη 
βιομηχανία της μόδας στην Κύπρο 
και δεν υπάρχει η αναγνώριση που 
θα έπρεπε;
Κακά τα ψέματα, είμαστε ένα πολύ μικρό 
νησί. Οπότε, εάν υποθέσουμε ότι αρκετές 
Κύπριες επιλέγουν ξένους -πολυτελέστα-
τους- οίκους για να ντύνονται και αρκετές 
άλλες καταστήματα (αλυσίδες) από το εξω-
τερικό, που είναι εύκολα και πιο φθηνά ρού-
χα, τότε αμέσως μπορείς να αντιληφθείς 
κάποια από τα προβλήματα. Βέβαια, το 
πρόβλημα είναι βαθύτερο και μεγαλύτερο, 
κάτι το οποίο χρήζει μεγάλης συζήτησης!

Ποιο είναι το όνειρο καριέρας σου 
και ποιο το όνειρο ζωής σου;
Το όνειρο ζωής μου είναι να καταφέρω να 
ζήσω σε ένα ράντζο με πάρα πολλά ζώα 
και να έχω τριγύρω μου τους ανθρώπους 
που αγαπώ, χαρούμενους και υγιείς να απο-
λαμβάνουμε ένα ποτήρι κρασί τα βράδια 
μέχρι τα βαθιά γεράματα! Όσον αφορά 
το όνειρο καριέρας, δεν υπάρχει συγκεκρι-
μένο. Εύχομαι μονάχα να καταφέρνω πά-
ντα να φέρνω εις πέρας τους στόχους που 
βάζω κάθε φορά, που είναι και θα είναι πά-
ντα δυσκολότεροι και πιο απαιτητικοί.

Πού μπορούμε να βρούμε τη νέα 
σου συλλογή νυφικών και πότε θα 
είναι διαθέσιμη;
Η συλλογή είναι ήδη διαθέσιμη στο show 
room μας στη Λεμεσό, Αρχιεπισκόπου Μα-
καρίου ΙΙΙ 85, Μέσα Γειτονιά. ok!  

 
 ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 ΜΑΚΙΓΙΑζ: ΓΙΩΤΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΡΟΥχΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

«ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΣχΕΔΙΑΣΤΗΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΜΑΚΡΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ»
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«Φροντίζω να 
συμβουλευω καί να 

δημίουργω βασεί των 
γνωσεων μου»
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BANEΣΑ ΜΠΡΑΪΑΝΤ

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ 
Ο ΜΑΪΚΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ

Η ΒΑΝΕΣΑ ΜΠΡΑΪΑΝΤ ΚΑΘΗΛΩΣΕ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ, ΚΟΜΠΙ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ, ΤΖΙΑΝΑ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΛΕΙΠΕ ΟΥΤΕ 
Ο ΜΑΪΚΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 20.000 ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

Η Βανέσα Μπράιαντ δεν μπορεί να 
πιστέψει αυτό που της έχει συμβεί. 
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Δεκάδες ηθοποιοί, τραγουδι-
στές, δημοσιογράφοι, φίλοι 
και απλοί θαυμαστές του Κό-

μπι Μπράιαντ βρέθηκαν στο Staples 
Center στο Λος Άντζελες το βράδυ 
της Δευτέρας, 24 Φεβρουαρίου. 
Η σύζυγος του Κόμπι Μπράιαντ με 
τη  συγκινητική ομιλία της ράγισε τις 
καρδιές των παρευρισκομένων, ενώ 
όλοι όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο για 
να τιμήσουν τη μνήμη του Κόμπι και 
της κόρης του, Τζιάνα, καθώς και των 
υπολοίπων θυμάτων που επέβαιναν 
στο μοιραίο ελικόπτερο την 26η Ια-
νουαρίου 2020, έφυγαν με δάκρυα 
στα μάτια. Ανάμεσα στους διάση-
μους παρευρισκομένους ήταν και ο 
Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος συγκίνησε 
με τη σειρά του τούς 20.000 θαυ-
μαστές του Κόμπι, ενώ στο τέλος της 
ομιλίας της Βανέσα  Μπράιαντ άπλω-
σε το χέρι του προς το μέρος της ως 
συμπαράσταση και την οδήγησε στη 
θέση της. Η Βανέσα Μπράιαντ μίλη-
σε για τον σύζυγό της και ανέφερε 
όλα όσα έκαναν μαζί ως ζευγάρι και 
για την καθημερινότητά τους. «Ήταν 
υπέροχος πατέρας. Ήταν δικός μου. 
Ήταν τα πάντα για εμένα. Γνωριστή-
καμε στα 17,5 μας. Ήμουν η πρώτη 
του κοπέλα, ήταν ο καλύτερος φίλος 

Από το πλευρό της Βανέσα δεν έλειπε ούτε ο Μάικλ Τζόρνταν.  

Στο Staples Center βρέθηκε σχεδόν όλο το NBA προ-
κειμένου να αποχαιρετήσει τον μεγάλο αθλητή.

Στη συγκινητική ομιλία του ο
 Μάικλ Τζόρντζαν αναφέρθηκε 
στον μεγάλο αδελφό του.



22

μου. Ήταν ο καλύτερος. Δεν μπορώ 
να εκφράσω με λόγια όσα νιώθω 
για εκείνον. Θα έκανε τα πάντα για 
εμένα. Δεν έχω ιδέα πώς άξιζα έναν 
τέτοιον άνδρα. Ήταν χαρισματικός, 
ρομαντικός. Ήταν ο ρομαντικός του 
ζευγαριού. Ήθελε να εμπνεύσει τις 
επόμενες γενιές. Ήταν αυτός ο τύ-
πος άνδρα. Ήταν τόσο εύκολο να 
τον αγαπήσεις. Ήταν και οι δυο τους 
χαρούμενοι, είχαν τόση περιπέτεια 
μέσα τους. Δεν μπορούσαν να είναι 
ο ένας χωρίς τον άλλο. Έπρεπε να 
τους γυρίσουν μαζί στο σπίτι. Μωρό 
μου, να προσέχεις την Τζίτζι. Σας 
αγαπάμε και μας λείπετε. Αναπαυ-
θείτε εν ειρήνη και θα τα πούμε μια 
μέρα. Θα σας αγαπάμε για πάντα». 
Αναφερόμενη στην κόρη της,  Τζίτζι, 
μίλησε με δάκρυα στα μάτια για τη 
μεταξύ τους σχέση. «Το χαμόγελο 
της Τζίτζι ήταν σαν ηλιαχτίδα. Ήταν 
όμως και ανταγωνιστική όπως και ο 
μπαμπάς της. Ήμασταν οι καλύτερες 
φίλες. Ήταν υπέροχη αθλήτρια,  της 
άρεσε η γυμναστική, το ποδόσφαι-
ρο, το μπάσκετ, ο χορός, το κολύ-
μπι. Μου λείπει πολύ και πονάω γι’ 
αυτό. Είχε ομαδικό πνεύμα, ήθελε να 
βοηθάει τους πάντες…», είπε μετα-
ξύ άλλων η μητέρα της, που έκλεισε 
τη συγκινητική της ομιλία, λέγοντας: 
«Να διασκεδάζετε στον παράδει-
σο μέχρι να ξαναβρεθούμε...». Λίγη 
ώρα μετά την ομιλία της Βανέσα στη 

σκηνή ανέβηκε ο Μάικλ Τζόρνταν, 
ο οποίος  αναφέρθηκε στον Κόμπι, 
λέγοντας ότι όλοι ήθελαν να κά-
νουν συγκρίσεις μεταξύ τους. «Μου 
έστελνε μηνύματα τα μεσάνυχτα, τα 
ξημερώματα. Μιλούσαμε για ποστ 
κινήσεις, για την τριγωνική επίθεση. 
Ήμουν ο μεγάλος αδελφός του. 
Ήταν ένα παιδί με τρομερό πάθος. 
Αν αγαπάς κάτι, πηγαίνεις στα άκρα 
για να καταλάβεις. Πρέπει να δουλέ-
ψεις για να τα καταφέρεις. Ο Κόμπι 
Μπράιαντ ήταν για εμένα μια έμπνευ-
ση, για τον τρόπο που έπαιξε το παι-
χνίδι. Ήθελε να γίνει ο καλύτερος 
που μπορούσε να γίνει. Ήθελα να 
γίνω ο καλύτερος μεγάλος αδελφός 
που μπορούσα να γίνω για εκείνον. 
Ήθελε να βελτιώνεται σαν μπασκε-
τμπολίστας και σαν άνθρωπος. Μι-
λούσαμε για δουλειές, για τα πάντα», 
κατέληξε ανάμεσα σε άλλα ο διά-
σημος μπασκετμπολίστας. Στην τε-
λετή βρέθηκαν ανάμεσα σε άλλους 
ο Μάτζικ Τζόνσον, ο Μπιλ Ράσελ, ο 
Τζέρι Ουέστ, ο Φιλ Τζάκσον, ο Άντο-
νι Ντέιβις, η  Τζένιφερ Λόπεζ, η Αλί-
σια Κις, η οποία ερμήνευσε και ένα 
τραγούδι. Την εκδήλωση άνοιξε η 
Μπιγιονσέ, ενώ ένα τραγούδι για τον 
Μπράιαντ ερμήνευσε και η Κριστίνα 
Αγκιλέρα.  ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡιΣ χΡιΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦιΕΣ: ΚΥΠΕ

 

Η Αλίσια Κις στη σκηνή φανερά συγκινημένη. 
Η Κριστίνα Αγκιλέρα ερμήνευσε ένα τραγούδι 
στη μνήμη του Κόμπι.

Ο Αμερικανός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ 
μίλησε επίσης για τον φίλο του,  Κόμπι.



3
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Το πραγματικό όνομα του Κώ-
στα Βουτσά ήταν Κώστας Σαβ-
βόπουλος. Λίγο πριν μπει στον 

χώρο του θεάτρου και του κινηματο-
γράφου, ένας παραγωγός τον προέ-
τρεψε να αλλάξει το επίθετό του και 
του πρότεινε το Βέσελης. Εκείνος 
δεν φάνηκε να ικανοποιείται και επέ-
λεξε αντ' αυτού το παρατσούκλι του 
παππού του, που τον φώναζαν «Βου-
τσά» επειδή ήταν βαρελοποιός. Με 
αυτό το επώνυμο έμελλε να γράψει 
λαμπρή ιστορία. Από τις 7 Φεβρουα-
ρίου νοσηλευόταν στο νοσοκομείου 
με λοίμωξη του αναπνευστικού, ενώ 
αρχικά νοσηλεύτηκε στη μονάδα εμ-
φραγμάτων και στη συνέχεια οι θερά-
ποντες ιατροί προχώρησαν στη δια-
σωλήνωσή του στη Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας του νοσοκομείου. Ο 
αιώνιος έφηβος του ελληνικού κινη-
ματογράφου, της τηλεόρασης και του 
θεάτρου, ο άνθρωπος που το όνομά 
του συνδέθηκε με το γέλιο,  άφησε 
την τελευταία του πνοή τα ξημερώμα-
τα της Τετάρτης, 26 Φεβρουαρίου. 
Το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει: 
«Ο Κώστας Βουτσάς εισήχθη στο 
Π.Γ.Ν. ‘ΑΤΤΙΚΟΝ’ στις 7 Φεβρουαρί-
ου 2020 με λοίμωξη του αναπνευστι-
κού και σημαντική καρδιακή και ανα-
πνευστική δυσλειτουργία, που οδήγη-
σαν σε διασωλήνωση και εισαγωγή 
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
Ετέθη σε μηχανική υποστήριξη της 
αναπνοής και της νεφρικής λειτουρ-
γίας. Η κατάστασή του σταθεροποιή-
θηκε αρχικά αλλά την 24η Φεβρουά-
ριου το βράδυ παρουσίασε σημαντι-
κή επιδείνωση, που εξελίχθηκε σε πο-
λυοργανική ανεπάρκεια και κατέλη-
ξε,  πάρα τις γενόμενες θεραπευτικές 
παρεμβάσεις, στις 26/02/2020, 
στις 02:24».  Η είδηση του θανάτου 
του σκόρπισε θλίψη στα εκατομμύρια 
θαυμαστών του σε Κύπρο, Ελλάδα 
αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο όπου 
υπάρχει ελληνισμός. Επώνυμοι και μη 
τον αποχαιρέτησαν με τα πιο τρυφε-
ρά λόγια μέσα από τα social media 
τους αλλά και με δηλώσεις τους σε 
τηλεοπτικές εκπομπές. Δείγμα του ότι 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΤΣΑΣ

 ΑνΤίΟ ΣΤΟν ΑίΩνίΟ έφηΒΟ!
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΤΑΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΥΓΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 88 ΕΤΩΝ  ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ 
ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΕΝΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ.  
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δεν ήθελε να σταματήσει να μοιρά-
ζει γέλιο ποτέ, το ότι μέχρι και μερι-
κές ημέρες πριν από τη νοσηλεία του 
εμφανιζόταν στο θέατρο Broadway, 
καθώς συμμετείχε στην παιδική θεα-
τρική παράσταση «Σταχτοπούτα» του 
Σαρλ Περώ. Η τελευταία του σύζυ-
γος, Αλίκη Κατσαβού,  μιλώντας σε 
τηλεοπτική εκπομπή, είπε πως «ο Κώ-
στας είναι μεγάλος μαχητής εδώ και 
20 μέρες. Έφυγε ήσυχα…», ενώ στα 
social media της έγραψε: «Κλάψε 
καρδιά μα μη ραγίσεις. Αντί να γιορ-
τάσουμε αύριο την 4η επέτειο του 
γάμου μας, σε αποχαιρετώ, λατρε-
μένε μου! Θα ζεις στην καρδιά μου 
και στο γέλιο του Φοίβου μας. Είσαι 
ένας γίγαντας σε όλα σου, που ως κι 
ο χάρος σε φοβήθηκε και 20 μέρες 
τώρα πάλευε να σε πάρει. Σε ευχαρι-
στώ για όλα». Ο πολυτάλαντος κω-
μικός αναμφισβήτητα είναι από τους 
τελευταίους μεγάλους ηθοποιούς της 
χρυσής εποχής του ελληνικού κινη-
ματογράφου, που  χάρισε  άφθονο 

γέλιο με τις μοναδικές ερμηνείες του. 
Κανείς δεν θα ξεχάσει τις ατάκες 
του,  που θα μείνουν στην ιστορία. 
«Εγώ λέω ότι μόνο σε μια κηδεία θα 
παραστώ στο εξής, όταν θα 'ρθει η 
σειρά μου. Εντάξει, έχουμε καιρό γι' 
αυτό...», έλεγε, τονίζοντας πως δεν 
πηγαίνει ποτέ σε καμιά κηδεία. Ο Κώ-
στας Βουτσάς έζησε μια ζωή γεμάτη,  
έτσι όπως εκείνος την ονειρεύτηκε.  
Οι γυναίκες της ζωής του Τον απο-
καλούσαν γυναικοκατακτητή και όχι 
άδικα, αφού είχε στο πλευρό του πα-
νέμορφες γυναίκες. Το 1959 όλοι 
μιλούσαν για τη θυελλώδη σχέση του 
με τη Σπεράντζα Βρανά, με την οποία 
χώρισε μετά από 4,5 χρόνια σχέσης. 
«Η σχέση μας πέρασε από πολλά 
στάδια. Μέχρι ξύλο έπεσε στον πρώ-
το μας μεγάλο καβγά», είχε αποκα-
λύψει εκείνη. Ο πρώτος του γάμος 
ήταν με την Έρρικα Μπρόγιερ, με την 
οποία απέκτησαν την κόρη τους Σά-
ντρα. Μετά το διαζύγιο από την πρώ-
τη σύζυγό του, ο ηθοποιός γνώρισε 
και ερωτεύτηκε τη Θεανώ Παπασπύ-
ρου, με την οποία παντρεύτηκε και 
μαζί της απέκτησε ακόμη δυο κόρες, 
τη Θεοδώρα και τη Νικολέτα. Ούτε 
αυτός ο γάμος όμως κράτησε και 
μετά γνώρισε και αποφάσισε να ανέ-
βει για 3η φορά τα σκαλιά της εκκλη-
σίας με την Εύη Καραγιάννη, μεγαλώ-
νοντας το παιδί της, τον γνωστό ηθο-
ποιό Άνθιμο Ανανιάδη. Ούτε αυτός 
ο γάμος δεν κράτησε και το 2015 
γνώρισε την τωρινή του σύζυγο,  Αλί-
κη Κατσαβού. Μάλιστα έγινε πολύς 
ντόρος για τη μεγάλη διαφορά ηλικία 
που είχαν, που άγγιζε τα 47 χρόνια. 
Το 2016 παντρεύτηκαν και την ίδια 
χρονιά απέκτησαν τον γιο τους Φοί-
βο, που είναι σήμερα 4 ετών.   ok!   

ΤΟυ γιωργΟυ ΜιχΑΗλ 
ΦωΤΟγρΑΦιΕΣ: ΚυΠΕ

 

Με την πρώτη σύζυγο του, Έρρικα Μπρόγιερ

Με την τρίτη σύζυγο του, Εύη Καραγιάννη

Με την Αλίκη Κατσαβού και 
τον γίο τους Φοίβο
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Η Βασίλισσα του Καρναβαλιού, αθλήτρια 
του Τάεκβοντο, Κυριακή Κουττούκη, 
δέχεται το φλερτ του ηθοποιού Ηλία 
Ανδρέου.

Η Γεωργία Βρανά μαζί με την 
Αναστασία Χατζηεφραίμ και ο 
Νικόλας Κυριάκου

Ο Δήμαρχος 
Αγλαντζιάς 
Χαράλαμπος Πετρίδης 
και η Βασίλισσα 
του Καρναβαλιού, 
αθλήτρια του 
Τάεκβοντο, Κυριακή 
Κουττούκη, έκαναν 
την εμφάνισή 
τους μέσα σε ένα 
μεσαιωνικό κάστρο 
στέλνοντας ξεκάθαρο 
μήνυμα για την 
ανεξαρτησία του 
Δήμου Αγλαντζιάς. 

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

ΕΚΛΕΨΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
 ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΓΙΑ 10Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
 ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΑΝ

 ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ 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Από νωρίς το πρωί της Κυρια-
κής στη Λεωφόρο Κυρηνείας 
τα πάντα κινούνταν σε καρ-

ναβαλίστικους ρυθμούς. Πέραν από 
6.500 καρναβαλιστές παρέλασαν 
ενθουσιασμένοι και διασκέδασαν με 
την ψυχή τους. Τις εντυπώσεις έκλεψε 
το άρμα που ετοίμασε ο Δήμος Αγλα-
ντζιάς αναπαριστώντας ένα μεσαιωνι-
κό κάστρο, στο οποίο κάθισαν ο Δή-
μαρχος Χαράλαμπος Πετρίδης και η 
Βασίλισσα του Καρναβαλιού, αθλή-
τρια του Τάεκβοντο, Κυριακή Κουτ-

Στην παρέλαση συμμετείχαν και 
δημοτικά σχολεία της Λευκωσίας.

Ο Μιχάλης Σοφοκλέους

Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς 
Χαράλαμπος Πετρίδης,
η σύζυγός του Ξάνθη Πετρίδη 
και τα παιδιά τους

H Σάβια Ορφανίδου και ο Κωνσταντίνος 
Πετρίδης με την κόρη του

Ο Γιώργος Λουκαΐδης και 
η σύζυγός του Καλομοίρα 
Ιωάννου. Η Ρένα Δημοσθένους

Ο Michel Λάντας και η Χάρις 
Κυνηγού μαζί με τον γιο τους.

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος με τη σύζυγό του 
Αργυρώ Ροτσίδου και τα παιδιά τους.
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τούκη, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα 
για την ανεξαρτησία του Δήμου της 
Αγλαντζιάς. Ευφάνταστες στολές και 
έξυπνες αμφιέσεις γεμάτες σάτιρα 
και μηνύματα παρέλασαν μπροστά 
από τους χιλιάδες θεατές και εισέ-
πραξαν το πιο θερμό χειροκρότημα. 
Το «παρών» τους έδωσαν πολλοί εκ-
πρόσωποι της κυπριακής σόουμπιζ, 
ανάμεσά τους ηθοποιοί, πολιτικοί και 
άλλοι. . ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

Ο Δήμαρχος Γερίου Νεόφυτος 
Παπαλαζάρου με τον Δήμαρχο 
Αγλαντζιάς Χαράλαμπο Πετρίδη

Η Εύα Οδυσσέως

Ο Ηλίας Αντρέου τρολάροντας 
ένα από τα παγκάκια της 
πλατείας Ελευθερίας.

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους και η Μαρίνα Maνδρή

Η Μαρία ΒασιλειάδουΗ Χρυστάλλα Κουρή

• Το πρώτο βραβείο των €1000 
κέρδισε το άρμα του  Federation of 
Filipino Organization in Cyprus με τίτλο 
«Panagbenga Flower Festival»,
• Το δεύτερο βραβείο των €800 
κέρδισε ο Σύνδεσμος Γονέων Δημοτι-
κού Σχολείου Δασούπολης , με το άρμα 
«Aladdin».
• Το τρίτο βραβείο των €600 κέρ-
δισε το Δ’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς 
με το άρμα «Η Αγάπη νικά τις φλόγες».

ΤΑ βΡΑβΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΥΦΑΝΤΑ-
ΣΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΕΡΔΙΣΑΝ:
• Πρώτο βραβείο- €400 το Ε’ Δη-
μοτικό Σχολείο/ Δημόσιο Κοινοτικό 
Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς  και η ομάδα 
με τίτλο «Μιμοι-θείτε μας».
• Δεύτερο βραβείο €300 η ομά-
δα με τίτλο E-Motion Dance and Health 
Studio με τίτλο «Τα Λιξιά!»
• Τρίτο βραβείο- €200 και η ομάδα 
με τίτλο «Πανκ- Punk, Α’, β ,́Γ’  Δημοτικά 
Σχολεία Μακεδονίτισσας
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Από τις 5 μ.μ. η πλατεία Μητροπόλε-
ως/ Αγίου Γεωργίου «ντύθηκε» σε 
καρναβαλίστικους ρυθμούς, στην 

παρουσία οργανωμένων συνόλων του Δή-
μου Παραλιμνίου, τα οποία ανέλαβαν το 
ψήσιμο του κρέατος.  Η Βασίλισσα του 
Καρναβαλιού «Queen of Guinness» Μαρία 
Καλημέρα έφθασε στην πλατεία μέσα από 
πομπή που συνοδευόταν χορευτικά από τη 
Σχολή Χορού «ΡΥΘΜΟΣ». Εκθαμβωτική 
η Βασίλισσα παρέλαβε το στέμμα από την 
περσινή Βασίλισσα, κ. Άντρη Σιαηλή, από 
τον Δήμο Δερύνειας. Ο Δήμαρχος Παραλι-
μνίου κ. Θεόδωρος Πυρίλλης και η Οργα-
νωτική Επιτροπή Καρναβαλιού υποδέχτηκαν 
τη Βασίλισσα και συγκεκριμένα ο Δήμαρχος 
ανέφερε ότι «είναι μεγάλη τιμή για όλη την 

επαρχία η ανάθεση τίτλου στη Μαρία, διότι 
επάξια ανέδειξε όλη την επαρχία μας με δύ-
ναμη ψυχής κερδίζοντας το ρεκόρ Guinness 
για τρεις φορές». Η Μαρία ευχαρίστησε τον 
Δήμο Παραλιμνίου, τον Δήμαρχο, καθώς 
και την Οργανωτική Επιτροπή για την ανάθε-
ση σ’ αυτήν του τίτλου της Βασίλισσας του 
φετινού Καρναβαλιού και κάλεσε όλον τον 
κόσμο να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του 
Καρναβαλιού με ζωντάνια, ρυθμό και ενέρ-
γεια για να το απολαύσει στο έπακρον. Η 
πλατεία Μητροπόλεως ήταν κατάμεστη από 
κόσμο και φυσικά η βραδιά ολοκληρώθηκε 
με χορούς σε καρναβαλίστικους ρυθμούς, 
γιατί το Καρναβάλι δεν είναι άλλο από ζω-
ντάνια, ενέργεια και «δώσ’του δώσ’του Καρ-
ναβάλι Αμμοχώστου»!. ok!  

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2020

ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ 
ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 
Με ιδιαιτερη επιτυχια πραγΜατοποιηθηκαν 

οι εκδηλώσεισ τησ τσικνοπεΜπτησ στο 
πλαισιο τών ευρυτερών εκδηλώσεών 
για το καρναβαλι αΜΜοχώστου 2020. 

Ο Δήμαρχος, η κυρία 
Δημάρχου και η Βασίλισσα 
του φετινού καρναβαλιού 



31

Πλήθος κόσμου διασκεδάζει 
την μέρα της Τσικνοπέμπτης

Χορευτικό στιγμιότυπο από την 
Σχολή Χορού ΡυθμόΣ μαζί τους
η Βασίλισσα του καρναβαλιού

Χορευτικό στιγμιότυπο από την 
Σχολή Χορού ΡυθμόΣ 
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Η Μαρινέλα μαζί με τη 
Έλενα Παπαρίζου και τη 
Νατάσα Θεοδωρίδου

Αποθεώθηκε επί σκηνής με την 
εμφάνισή της στην παράστα-
ση «Μαρινέλλα - Ο Μύθος» 

η κορυφαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, 
η οποία χειροκροτήθηκε από τους 
παρευρισκόμενους όταν ερμήνευσε 
αγαπημένα τραγούδια από το τερά-
στιο ρεπερτόριό της, κλασικές επιτυχί-
ες της, αλλά και κάποια άλλα ιδιαίτε-
ρα κομμάτια που τα κρατάει καλά φυ-
λαγμένα μέσα στην καρδιά της. Πρό-
σφατα η κορυφαία Ελληνίδα καλλιτέ-
χνιδα τιμήθηκε από την πρόεδρο Μα-
ριάννα Β. Βαρδινογιάννη και τη μεγά-
λη οικογένεια του σωματείου «Ελπίδα 
- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκί-
νο». Μέρος των εσόδων των παρα-
στάσεων θα διατεθούν για τους σκο-
πούς του σωματείου «Ελπίδα - Σύλλο-
γος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», που 
γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια προ-
σφοράς στα παιδιά, καθώς και σε 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Όπως 
δήλωσε η πρόεδρος του σωματείου 

ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ

ΑΠΟΘΕΩΘΗΚΕ Ο ΖΩΝΤΑΝΟΣ 
«ΜΥΘΟΣ» ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ

ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΘΡΙΑΜΒΟ ΕΖΗΣΕ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ. 

ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ, 
ΕΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΤΗΚΕ ΘΑ ΔOΘΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΕΛΠΙΔΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
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Μαζί με τον 
Κωνσταντίνο Αργυρό

Η Χαρούλα Αλεξίου και 
η κορυφαία ερμηνεύτρια 
Μαρινέλλα

Η κορυφαία ερμηνεύτρια 
Μαρινέλλα επί σκηνήςΗ Κατερίνα Γκαγκάκη και 

η Τζένη Τζιβεριώτη
Ο Γιώργος Περρής

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και 
ο Αντώνης Ρέμος

Η Μαρινέλλα και 
ο Τάκης Ζαχαράτος

Ο Παναγιώτης Πικραμμένος, ο κος Μάκης Μάτσας, η 
Μαρινέλλα, η Φώφη Γεννηματά, η Μαίρη Γεννηματά, ο 
Θάνος Δημόπουλος και η Βιβή Γεωργαντίδου-Παττακού

«Ελπίδα», Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, «η 
παρουσία της καλλιτέχνιδας σημαίνει πολ-
λά για το σωματείο και δηλώνει συνάμα τη 
βαθιά της αγάπη για τα παιδιά μας, αλλά και 
τη μεγάλη ευαισθησία της. Την ευαισθησία 
αυτή που άλλωστε εκφράζει με τη μαγευτι-
κή της φωνή έχοντας κατακτήσει επάξια μια 
ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων των Ελ-
λήνων. Τα τραγούδια της μας έχουν κάνει να 
αγαπήσουμε, να ταξιδέψουμε, να ονειρευ-
τούμε. Αποτελεί μεγάλη τιμή για όλους μας 
το γεγονός πως η Μαρινέλλα θέλησε να 
αφιερώσει αυτή τη σπουδαία παράσταση 
στα 30 χρόνια του συλλόγου μας και στα 
παιδιά μας. Και για τον λόγο αυτό θα ήθελα 
να την ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά 
μου», τόνισε η κυρία Βαρδινογιάννη υποδε-
χόμενη τη σπουδαία Ελληνίδα καλλιτέχνιδα. 
Στην παράσταση παρευρέθηκε πλήθος κό-
σμου και αρκετοί ερμηνευτές από το χώρο 
της ελληνικής σόουμποζ. ok!   

ΤηΣ πΑριΣ χριΣΤοφη
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Με μότο το “We Are Better 
Together”, η McDonald’s 
πραγματοποίησε με μεγά-

λη επιτυχία τα Better Together Awards  
2019  την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 
2020, στο  Κτήμα Κουσιουμή, στη 
Λευκωσία, παρουσία όλου του προ-
σωπικού, της διεύθυνσης και των συ-
νεργατών της εταιρείας, καθώς και 
εκπροσώπων των ΜΜΕ. Όπως κάθε 
χρόνο, η McDonald’s επιβραβεύει τις 
προσπάθειες των ανθρώπων της στο 
πλαίσιο μιας ετήσιας διοργάνωσης, 
που ξεκινά με βραβεύσεις και εξελίσ-
σεται σ’ ένα εκπληκτικό party, γεμάτο 
λάμψη, χαμόγελα, τραγούδι και ατέ-
λειωτο χορό. Το καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα ανέλαβαν ο Έλληνας τρα-
γουδιστής Σταν και η Josephine. ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 

ΜCDONALDS  

Better tOgether AwArDS 

Η Κατερίνα Ανδρέου, ο Μιχάλης Ανδρέου 
και η Έλενα Ανδρέου.
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Οι εκλεκτοί παρευρισκόμενοι δεν 
σταμάτησαν να τραγουδoύν με τον Σταν. 

Ο Τζούλιο Ντ' Ερίκκο με την Ιωάννα 
Θεοδώρου. Ο Άγγελος Ιακωβίδης

Η Μαρία Πιερίδη, η Πιέτρα Φλουρή, ο Δημήτρης 
Πορτοκάλογλου και η Δήμητρα Γεωργίου.

Η εκρηκτική Josephine ανέβασε τη 
διασκέδαση στα ύψη. 
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Ο Αλέξανδρος Γεωργίου και η 
Σταυρούλα Σκουρή.

H Ελένη Κολοκασίδου. Η Δήμητρα Γεωργίου με τη Φανή 
Παπαμιχαήλ.

Η Μαρίζα Κουκούτση και ο Χρήστος 
Πεζάρης.

Ο Ηλίας Χαλδούπης, η Χαριτίνη Ηλιάδου 
και η Έλενα Ολυμπίου.

Η Γεωργία Ευαγόρου. H Κατερίνα Ανδρέου



ΤΟ ∆ΙΚΟ ΣΟΥ
Σ Π Ι Τ Ι

  
VELVET

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΤΙΣ 21:15

www.sigmatv.com sigmatvcy SigmaTV

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ
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Σε μιαν αποκλειΣτική Συνεντευξή Στο περιοδικο οκ! ή 
καταξιωμενή τραγουδιΣτρια, αννιτα κωνΣταντινου, μιλα για 

τον ρολο τήΣ ωΣ μήτερα, για τή μεγαλή τήΣ αγαπή, τή μουΣική, 
ενω αποκαλυπτει τι αλλο Σχεδιαζει Στο εγγυΣ μελλον!

ΑννίτΑ ΚωνστΑντίνου

«οί λΑθοσ επίλογεσ με εΚΑνΑν 
Αυτή που  είμΑί σήμερΑ»

Η προσωπική και η επαγγελματική ζωή θεωρούνται θεμέλιοι λί-
θοι της καθημερινότητας και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για 
την ευτυχία. Λίγοι μπορούν να «ακροβατήσουν» μεταξύ αυ-

τών των δύο. Η Κύπρια τραγουδίστρια, Αννίτα Κωνσταντίνου, κατα-
τάσσεται μέσα σε αυτή τη μικρή λίστα ανθρώπων, μιας και τα έχει 
καταφέρει και στα δύο εξίσου. Είναι μητέρα, σύζυγος, δασκάλα Φω-
νητικής και τραγουδίστρια. Είναι από τις γυναίκες που -πραγματικά- 
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

Είσαι γέννημα-θρέμμα μουσικής οικογένειας και για 
χρόνια παρακολούθησες μαθήματα πιάνου και θεωρί-
ας της μουσικής. Πώς αυτό καθόρισε την μετέπειτα πο-
ρεία σου;
Είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ τυχερή που οι γονείς μου με έβαλαν 
από μικρή ηλικία στον δρόμο της μουσικής. Ο πατέρας μου, ως μου-
σικός, συνέχεια μου επισήμαινε πόσο σημαντική και καθοριστική εί-
ναι η μελέτη για να μπορέσεις να εξελιχθείς. Στη μουσική δεν αρκεί 
μόνο το ταλέντο. Αν θέλεις να ασχοληθείς επαγγελματικά, πρέπει να 
βάλεις γερές βάσεις για την μετέπειτα πορεία σου.

Έχεις πει ότι το γεγονός ότι μεγάλωσες μέσα στη μου-
σική είναι το μεγαλύτερο δώρο που σου έχουν χαρίσει 

οι γονείς σου. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι ερμηνείες σου 
είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση γι’ αυτούς…
Η κάθε ερμηνεία έχει να κάνει με την προσωπική σου αλήθεια, αλλά 
και με μια μεγάλη ευθύνη: να αποδώσεις στους ακροατές -βάζοντας 
τη δική σου σφραγίδα- το νόημα του κάθε τραγουδιού. Ένα τραγού-
δι αποτελείται από τη συνύπαρξη των στίχων σε συνδυασμό με τη 
μουσική. Ο ερμηνευτής καλείται να κατανοήσει αυτό που τραγου-
δάει και ως συνδετικός κρίκος αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με το 
κοινό και να αποδώσει το νόημα του κάθε τραγουδιού, αφήνοντας 
το δικό του στίγμα.

Tι θυμάσαι από την τηλεοπτική συνεργασία σου με τον 
Μίμη Πλέσσα, για την οποία απέσπασες διθυραμβικές 
κριτικές;
Για να είμαι ειλικρινής, εκείνη την ώρα δεν κατάλαβα τι είπε για μένα. 
Όταν ήρθα σπίτι, μου είπε ο σύζυγός μου: «Κατάλαβες τι έγινε; Του 
ζήτησαν να αποσύρει το συγκεκριμένο τραγούδι από το Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης, ως προϋπόθεση για να του δώσουν το βραβείο 
μουσικής. Πίστευε όμως τόσο πολύ σε αυτό το τραγούδι, που δεν 
δέχτηκε να το αποσύρει και να πάρει το βραβείο. Και θεώρησε ως 
εξίσου σημαντικό βραβείο την αποψινή σου ερμηνεία στο τραγού-
δι του!» Έμεινα σαστισμένη για λίγο και μετά έβαλα το βίντεο και το 
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«Ένα τραγούδι αποτΈλΈιται 
απο τη σύνύπαρξη των 
στιχων σΈ σύνδύασμο 

μΈ τη μούσικη»
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«Είναί πολύ λίγα 
τα ραδίοφωνα καί 

μΕτρημΕνοί στο Ενα 
χΕρί οί ραδίοφωνίκοί 

παραγωγοί πού 
στηρίζούν τίσ ΕγχωρίΕσ 
μούσίκΕσ παραγωγΕσ»
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είδα. Τότε διαπίστωσα το βάρος της 
ευθύνης που έχω ως ερμηνεύτρια.

Η αλήθεια είναι ότι έχεις μιαν 
αξιοζήλευτη επαγγελματική 
πορεία στο τραγούδι. Τι είναι 
αυτό που σε κάνει να συνεχί-
ζεις τόσο δυναμικά και δημι-
ουργικά;
Φέτος κλείνω 20 χρόνια επαγγελ-
ματικής πορείας. Κοιτάζοντας πίσω, 
έχω κάνει δουλειές και συνεργασίες 
για τις οποίες είμαι πάρα πολύ περή-
φανη και πολύ ευγνώμων. Έχω κάνει 
όμως και λάθος επιλογές. Με έκαναν, 
όμως, αυτήν που είμαι σήμερα. Μου 
αρέσει πολύ να πειραματίζομαι στη 
μουσική και αυτό έχει τα θετικά του 
και τα αρνητικά του. Όπως ένας ηθο-
ποιός μεταλλάσσεται μέσα από δια-
φορετικούς ρόλους, έτσι κι εγώ μέσα 
από τα διάφορα είδη μουσικής υιοθε-
τώ κάθε φορά διαφορετικά στοιχεία 
και ανακαλύπτω καινούργιες πτυχές 
του εαυτού μου.

Με ποια κριτήρια επιλέγεις ένα 
τραγούδι; Σου έχει τύχει να 
μην ήθελες κάποιο κομμάτι για 
το δίσκο σου, αλλά να επέμε-
ναν άλλοι και -εν τέλει- να γί-
νει επιτυχία;
Βασικό κριτήριο είναι να αρέσει το 
τραγούδι πρώτα σε εμένα. Δεν διαλέ-
γω ένα τραγούδι με βάση τα εμπορικά 
κριτήρια. Εξάλλου, οφείλω να ομο-
λογήσω ότι η πλειοψηφία των κυπρια-
κών ραδιοφώνων δεν στηρίζουν ιδιαί-
τερα τους Κύπριους καλλιτέχνες που 
μένουν στην Κύπρο. Τους Κυπρίους 
που έχουν σαν έδρα τους την Αθή-
να και δραστηριοποιούνται στην Ελ-
λάδα τούς στηρίζουν πολύ περισσό -
τερο. Είναι πολύ λίγα τα ραδιόφωνα 
και μετρημένοι στο ένα χέρι οι ραδι-
οφωνικοί παραγωγοί που στηρίζουν 
τις εγχώριες μουσικές παραγωγές. 
Και είναι πολύ κρίμα, διότι υπάρχουν 
σπουδαίοι Κύπριοι καλλιτέχνες με ση-
μαντικό έργο, το οποίο δεν λαμβάνει 
ευρύτερης αναγνώρισης.

Η μουσική είναι απρόβλεπτη 
και δεν ξέρεις τι σου επιφυ-
λάσσει ή πού θα σε βγάλει. Τι 
εκπλήξεις ετοιμάζεις; 
Πριν λίγες μέρες ολοκλήρωσα την 
ηχογράφηση του νέου μου τραγου-
διού με τίτλο «Όλα μου λένε», σε στί-
χους του αγαπημένου μου Πόλυ Κυ-
ριάκου και μουσική Γρηγόρη Πολύ-
ζου. Έχουμε τελειώσει και τα γυρίσμα-
τα του video clip και μέσα στις επόμε-

νες μέρες αναμένεται και η επίσημη 
κυκλοφορία. Μπορείτε να το δείτε 
και από το κανάλι μου στο YouTube.

Εκτός από καταπληκτική ερ-
μηνεύτρια, είσαι και εκπληκτι-
κή μητέρα. Ποιες καθημερινές 
δυσκολίες συναντάς;
Η οικογένειά μου έχει τον πρωταγω -
νιστικό ρόλο στη ζωή μου. Έχω πολύ 
φορτωμένο και δύσκολο πρόγραμ -
μα, παρόλα αυτά πάντα προσπαθώ 
να βρίσκω χρόνο και ενέργεια για να 
παίζω με τα παιδιά μου, όση κούρα-
ση και να έχω. Τις ώρες που είμαι στο 
σπίτι φροντίζω να έχουν το 100% 
της προσοχής μου. Είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να συνδυαστούν όλα μαζί, 
αλλά όταν υπάρχει καλή θέληση, τα 
καταφέρνεις. Είναι πολλές οι φορές 
που φτάνω στα όριά μου, αλλά σκέ-
φτομαι ότι είναι πολύ λίγα τα χρόνια 
που τα παιδιά θα είναι μικρά.

Τα παιδιά σού κάνουν «νάζια» 
για να μην πας στη δουλειά 
και να περάσεις περισσότερη 
ώρα μαζί τους;
Ο μικρός μου είναι στη φάση που 
είναι ερωτευμένος με τη μαμά του! 
Φεύγω από το σπίτι με αντιπερισπα-
σμό για να πάω δουλειά! Πέρασα 
και με τον μεγάλο μου γιο αυτή τη 
φάση όταν ήτανε πιο μικρός. Η αλή-
θεια είναι ότι η ώρα που τους βάζω 
για ύπνο είναι η αγαπημένη στιγμή 
της ημέρας μου και νομίζω και για τα 
παιδιά το ίδιο. Γι’ αυτό και όταν πρέ-
πει να φύγω το βράδυ για τη δουλειά 
υπάρχουν αντιδράσεις!

Πώς θα σου φαινόταν εάν ένα 
από τα παιδιά σου αποφάσιζε 
να ακολουθήσει την καλλιτε-
χνική σου πορεία;
Θα ήθελα να φτιάξουν μιαν καινούρ -
για πορεία, ολοκληρωτικά δική τους, 
με τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
τον καθένα τους. Αγαπούν και οι δύο 
πάρα πολύ τη μουσική. Εξάλλου, έχει 
σημαντικό ρόλο στην καθημερινότη-
τά μας. Δεν θα ήθελα να διαλέξουν 
κάτι για να ικανοποιήσουν εμένα ή 

τον πατέρα τους. Θέλω να διαλέξουν 
κάτι που να τους γεμίζει και να τους 
κάνει ευτυχισμένους.

Η Κύπρος είναι ένα μικρό 
νησί που βγάζει φοβερά τα-
λαντούχους καλλιτέχνες, οι 
οποίοι με τη σειρά τους κατα-
φέρνουν να διακριθούν και 
εκτός συνόρων. Ιδανικά, πώς 
θα οραματιζόσουν την καριέ-
ρα σου στο εξωτερικό;
Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις καριέ-
ρα στο εξωτερικό. Βασική προϋπόθε-
ση είναι να αφιερωθείς ολοκληρωτι -
κά στη δουλειά σου και στον στόχο 
σου. Όπως προανέφερα, προτεραι -
ότητά μου είναι η οικογένειά μου και 
όχι η δουλειά μου! Είχα πολύ κα-
λές προτάσεις τα τελευταία χρόνια, 
αλλά επέλεξα συνειδητά να τις αρ -
νηθώ. Όταν είσαι μόνος σου, είναι 
πιο εύκολο να πάρεις μια βαλίτσα 
και να φύγεις για να κυνηγήσεις το 
όνειρό σου. Όταν όμως έχεις παιδιά, 
που πρέπει να αλλάξουν σχολεία και 
ολόκληρη την καθημερινότητά τους, 
είναι πολύ πιο δύσκολο. Είμαι πά-
ντως πάρα πολύ καλά και εδώ που 
είμαι. Δεν αισθάνομαι επαγγελμα-
τικά ότι μου λείπει κάτι. Κάνω αυτό 
που αγαπώ και αυτό μου είναι αρκε-
τό. Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να 
συμμετάσχω σε ένα μιούζικαλ. Είναι 
μια εμπειρία που θα ήθελα πολύ να 
τη ζήσω.

Τα τελευταία χρόνια είσαι και 
δασκάλα Φωνητικής…
Η διδασκαλία στη ζωή μου ήρθε τυ -
χαία, τα τελευταία 7 χρόνια. Δεν μου 
περνούσε από το μυαλό ότι θα μπο -
ρούσα να διδάξω. Έχω σπουδάσει 
Φωνητική, αλλά πάντα θεωρούσα 
ότι οι γνώσεις που έχω προορίζο -
νται για προσωπική μου χρήση. Όταν 
όμως ξεκίνησα να διδάσκω, άρχισα 
και εγώ να γνωρίζω περισσότερο τον 
εαυτό μου. Συνειδητοποίησα, επίσης, 
ότι έβρισκα πάντα τρόπους για να 
βοηθώ ουσιαστικά τους μαθητές μου 
να βελτιώνονται. Και αυτό είναι κάτι 
που με γεμίζει σαν άνθρωπο: να νιώ -
θω ότι έχω τη δυνατότητα να βοηθή-
σω κάποιον να γίνει καλύτερος! ok!   

 
 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ χΑΤζΗΜΗΝΑ 

MakeUp: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ 
(paradisas MakeUp Workshop) hair: 

The hair loUnge bY andreas ekToras 
 

«ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ 
ΜΟΝΟ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ. 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ 
ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΥ»
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ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΛΗ

ΤΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΛΗ, ΕΛΑΜΨΑΝ 
ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΟΣΚΑΡ. Ο ΙΔΙΟΣ 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΟΣΚΑΡ, ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ GEM AWARDS IN JEWELRY DESIGN

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

ΟΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ

Ο Έλληνας κοσμηματοποιός, Νίκος Κούλη, 
ο οποίος χαίρει εκτίμησης και από τους 
διάσημους αστέρες του Χόλιγουντ.
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Η φήμη του Έλληνα δημι-
ουργού κοσμημάτων, Νί-
κου Κούλη, έφτασε μέχρι 

το Χόλιγουντ. Ο ταλαντούχος κο-
σμηματοποιός, που αγαπά τα ιδι-
αίτερα κοσμήματα, δημιουργεί 
μοναδικά κομμάτια, ενώ κατά την 
απονομή των φετινών βραβείων 
Όσκαρ οι δημιουργίες του έλαμ-
ψαν. Τον περασμένο μήνα κέρδισε 
το δικό του Όσκαρ, το κορυφαίο 
βραβείο κοσμημάτων στον κόσμο. 
Τα συγκεκριμένα βραβεία GEM 
Awards διοργανώνονται από την 
Ένωση Κοσμηματοπωλών της Αμε-
ρικής, Jewelers of America, στην 
οποία συμμετέχουν έμποροι, σχε-
διαστές, στελέχη και δημοσιογρά-
φοι και αποτελούν τα Όσκαρ στον 
κόσμο των πολύτιμων λίθων. Κατά 
καιρούς τις δημιουργίες του έχουν 
φορέσει σταρ του Χόλιγουντ, ενώ 
τα επιλέγουν συνήθως γυναίκες με 
επιρροή και χαρακτηριστικό στιλ, 
όπως η Μισέλ Ομπάμα, η Μέγκαν 
Μαρκλ, η Αλίσια Βίκαντερ, η Τζέ-
νιφερ Λόρενς, η Ριχάνα, η Σκάρ-
λετ Γιόχανσον, η Τζένιφερ Λόπεζ, η 
Όπρα Γουίνφρεϊ, η Νικόλ Κίντμαν, 
η Λόρα Ντέρν, η Ρις Γουίδερ-
σπουν, η βασίλισσα Ράνια της Ιορ-
δανίας, αλλά και η Τζέιν Φόνταν. 

Κατά τη φετινή βραδιά των Όσκαρ 
η Κρίστεν Γουίγκ τίμησε τον δη-
μιουργό φορώντας μια δημιουρ-
γία του, ενώ στα βραβεία BAFTA 
2020 η Σκάρλετ Γιόχανσον φόρε-
σε σκουλαρίκια του Έλληνα δη-
μιουργού. Τα τελευταία χρόνια οι 
δημιουργίες του Νίκου Κούλη κο-
σμούν τις πιο πολυτελείς βιτρίνες 
στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζε-
λες, στο Λονδίνο, στη Μόσχα και 
στη Μέση Ανατολή. Σε πρόσφατη 
συνέντευξή του ο αγαπημένος κο-
σμηματοποιός των σταρ του Χόλι-
γουντ είχε περιγράψει το δύσκολο 
ταξίδι του προς την επιτυχία, το-
νίζοντας ότι το κόσμημα ήταν πά-
ντοτε παρόν στη ζωή του. Ο ίδιος, 
παρόλο που είχε επιλέξει αρχικά 
να ακολουθήσει τις φιλολογικές 
σπουδές, εντούτοις, όταν πήρε το 
πτυχίο του, αποφάσισε να ακολου-
θήσει αυτό που πραγματικά ήταν 
το πάθος του. Στον κόσμο του Χό-
λιγουντ ο Νίκος Κούλη είναι ιδιαί-
τερα αγαπητός, ενώ το κορυφαίο 
βραβείο που κέρδισε θεωρεί ότι 
είναι η επιβράβευση των επιλογών 
και των προσπαθειών του. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Aνάμεσα στους νικητές των φετινών Όσκαρ 2020 ήταν και
ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τάικα Γουατίτι, ο οποίος 
κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο Διασκευασμένου Σεναρίου 
για την ταινία «Jojo Rabbit». Ο ίδιος φόρεσε στο πέτο του 
κοστουμιού του μια καρφίτσα του Έλληνα κοσμηματοποιού.

Στα φετινά βραβεία Όσκαρ
η Κρίστεν Γουίγκ έλαμψε 
φορώντας τα ξεχωριστά 
σκουλαρίκια του Νίκου Κούλη.

Κατά την απονομή των βραβείων BAFTA η 
διάσημη ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον φόρεσε τα 
σκουλαρίκια του Έλληνα δημιουργού.
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ΛίΛί Τζέιμς

H Βρετανίδα ηθοποίος ΛίΛί τζειμς είναί 
μία απο τίς πίο γΛυκες παρουςίες της 

Βίομηχανίας του θεαματος. 

γοητευεί με τον νεο της 
ροΛο ςτην ταίνία «ρεμπεκα»

Tην έχουμε γνωρίσει ως «Σταχτο-
πούτα» και την έχουμε λατρέψει 
στην ταινία «Με Αγάπη, Τζούλιετ». 

Τα τελευταία χρόνια η Τζέιμς έχει αρχί-
σει να απελευθερώνεται και να δοκιμά-
ζει εκ νέου τις ικανότητές της στο τρα-
γούδι. Όπως στο πρόσφατο sequel του 
«Mamma Mia!» όπου υποδύθηκε τον χα-
ρακτήρα της Μέριλ Στριπ σε νεότερη ηλι-
κία. Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στο 
remake του Netflix «Ρεμπέκα» για το ομώ-
νυμο gothic μυθιστόρημα της Ντάφνι Ντι 
Μοριέ. Η πλοκή αφορά μια νιόπαντρη 
γυναίκα, η οποία φτάνει στη μεγαλοπρε-
πή οικογενειακή έπαυλη του συζύγου της, 
στις αφιλόξενες αγγλικές ακτές, όπου 
πρέπει να παλέψει με τις «σκιές» της νε-
κρής πρώην γυναίκας του, της μυστηριώ-
δους Ρεμπέκα, το πνεύμα της οποίας εξα-
κολουθεί να στοιχειώνει την έπαυλη. Στο 
cast της ταινίας παίζει καταξιωμένος ηθο-
ποιός Άρμι Χάμερ, ενώ σκηνοθέτης της 
ταινίας είναι ο Μπεν Γουίτλι. Όσον αφο-
ρά την προσωπική της ζωή, η πανέμορφη 
ηθοποιός χώρισε πριν από λίγο καιρό 
από τον -επί πέντε χρόνια- σύντροφό της, 
επίσης ηθοποιό, Ματ Σμίθ, και πρόσφα-
τα παρευρέθηκε σε fashion show γνω-
στού σχεδιαστή με νέο σύντροφο.

Ποια ήταν η πιο δύσκολη πτυχή 
της ανάληψης ενός κλασικού 
ρόλου όπως της Κυρίας Ντε Γουί-
ντερ στην ταινία «Ρεμπέκα»;
Μου άρεσε πολύ το πώς περιγράφεται ο 
συγκεκριμένος χαρακτήρας στο βιβλίο 
και ήμουν από την αρχή πρόθυμη να πα-
ραμείνω όσο πιο κοντά σε εκείνον τον 
χαρακτήρα γίνεται. Ταυτόχρονα, όμως, 
έπρεπε να πιστέψουμε ότι η εκδοχή του 
βιβλίου είναι εκείνη που γυρίσαμε στην 
ταινία. Έχω διαβάσει το βιβλίο επτά ή 
οκτώ φορές και έτσι αισθάνομαι ότι ζω 
τον συγκεκριμένο χαρακτήρα.
Προέρχεσαι από μια οικογένεια 
που ασχολήθηκε με την υποκρι-
τική. Πιστεύεις ότι ήταν το πεπρω-
μένο σου να ακολουθήσεις τα 
χνάρια τους;

Είμαι ηθοποιός, κυρίως διότι η γιαγιά και 
ο πατέρας μου έκαναν την ίδια δουλειά. 
Πάντα μου άρεσε να υποδύομαι ρό-
λους -το έχω στο αίμα μου. Ο πατέρας 
μου ήταν ηθοποιός -για λίγο- στις αρχές 
της δεκαετίας του ’20 και τότε ζούσε 
στη Sunset Boulevard στο Λος Άντζελες. 
Ένας από τους θείους μου ήταν επίσης 
ηθοποιός. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, θα 
μπορούσατε να πείτε ότι προέρχομαι από 
μια οικογένεια καλλιτεχνών. Είχα την υπο-
στήριξη τόσο από τους γονείς μου όσο 
και από τα δύο μου αδέλφια, Σαμ και 
Τσάρλι. Όταν έπαιζα στο έργο του Τσέ-
χοφ, «Ο Γλάρος», ήρθαν να με δουν εν-
νέα φορές! Ο αδελφός μου, Τσάρλι, ζει 
στην Αυστραλία, αλλά ήρθε στο Λονδίνο 
για μια εβδομάδα για να με δει να παίζω 
στο έργο «Όλα για την Εύα».

Έχεις μεγαλώσει στο Σάρρεϋ 
της Αγγλίας. Πώς ήταν αυτό για 
σένα;
Ήταν πραγματικά υπέροχο να ζεις στην 
ύπαιθρο, όπου ο ρυθμός της ζωής ήταν 
λίγο πιο αργός και ο αέρας πιο φρέ-
σκος. Είναι πολύ διαφορετικό από το να 
ζεις στην πόλη. Πήγα σε ένα υπέροχο 
σχολείο, όπου αισθανόμουν πολύ ασφα-
λής και χαλαρή. Ήταν λίγο-πολύ σαν να 
ζούσα σε μια φούσκα, πολύ όμορφη, 
αλλά παραμένει φούσκα!

Στην ηλικία των 25 κατάφερες 
να εδραιωθείς με τον ρόλο της 
«Σταχτοπούτας». Έκτοτε συνερ-
γάστηκες με μεγάλους ηθοποι-
ούς, όπως Γκάρι Όλντμαν και 
Μέριλ Στριπ. Τι αποκόμισες από 
τις συνεργασίες σου με θρυλι-
κούς ηθοποιούς;
Είμαι άπειρα ευγνώμων γι’ αυτές τις εμπει-
ρίες και επίσης για την ευκαιρία να συ-
νεργαστώ με την Κέιτ Μπλάνσετ και Χελέ-
να Μπόναμ Κάρτερ. Είναι εντελώς τρελό, 
κατά μια έννοια, που είχα τις ευκαιρίες 
αυτές. Ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή για 
μένα. Όλοι αυτοί μου έχουν αλλάξει την 
άποψη τι σημαίνει να είσαι γυναίκα και τι 

ηθοποιός. Θυμάμαι ακόμα ότι στα γυρί-
σματα του «Mamma Mia 2» είχα μείνει 
έκπληκτη που έπαιζα με τη Μέριλ Στριπ 
και ήταν καταπληκτικό αυτό το είδος της 
μαγείας που μου είχε δημιουργήσει. Αι-
σθάνομαι σαν ένα σφουγγάρι που απορ-
ροφά όλα αυτά τα απίστευτα -μικρά- μυ-
στικά, που είναι μέρος αυτού που κάνει 
τους ηθοποιούς τόσο σπουδαίους. Θυ-
μάμαι, επίσης, ότι έμαθα πολλά από την 
Κέιτ Μπλάνσετ. Έχει αυτή την εξαιρετική 
ικανότητα να «μιλά» με τα μάτια της!

Ποιο ρόλο έπαιξαν οι Beatles 
στην οικογένειά σου αλλά και σε 
σένα;
Ο πατέρας μου έπαιζε τα τραγούδια τους 
όλη την ώρα. Ήταν -μεταξύ άλλων- μου-
σικός και αγαπούσε πολλά, διαφορετι-
κά συγκροτήματα, αλλά οι Beatles ήταν 
ιεροί γι’ αυτόν… Είχε μια εντυπωσιακή 
συλλογή δίσκων και συχνά έβαζε τα 
mixtapes τους. Στο πάρτι μου για τα 30ά 
γενέθλιά μου έπαιξα τα mixtapes τoυς!

Είχε ποτέ την ευκαιρία ο πατέρας 
σου να διαπιστώσει ότι είχες -πι-
θανώς- κληρονομήσει το μουσι-
κό του ταλέντο;
Ναι. Άρχισα να τραγουδώ και να απαγ-
γέλλω ποιήματα όταν ήμουν τριών ετών. 
Ήμουν ανέκαθεν εξωστρεφής. Μόλις ο 
πατέρας μου έπαιρνε κιθάρα, άρχιζα να 
τραγουδάω. Ο μπαμπάς μου έγραψε επί-
σης τις δικές του ιστορίες για ύπνο, τις 
οποίες στη συνεχεία τις διάβαζε σε εμέ-
να και στα αδέλφια μου. Η φαντασία μου 
πιθανότατα να εξελίχθηκε από τότε!

Έχεις πει σε συνεντεύξεις σου, 
στο παρελθόν, ότι συχνά τσακω-
νόσουν με τους αδελφούς σου 
όταν ήσασταν πιο μικροί. Γιατί πι-
στεύεις ότι συνέβαινε αυτό;
Έχω μια πολύ καλή σχέση μαζί τους 
τώρα, αλλά είναι αλήθεια ότι όταν ήμουν 
πιο μικρή, μπορούσα να γίνω πραγματι-
κός εφιάλτης. Τσακωνόμουν μαζί τους 
όλη την ώρα. Ήμουν ένα αρκετά μεγάλο 
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και σκληρό κορίτσι και γι’ αυτό πάντα κέρδι-
ζα όταν μαλώναμε. Ήταν τέλεια (γέλια). Επί-
σης, εξαιτίας του ότι ήμουν κορίτσι, μπορού-
σα να ξεφύγω λέγοντας «Μαμά, ήταν αυτοί, 
όχι εγώ».

Η Εμίλια Κλαρκ σκοπεύει να ιδρύσει 
εταιρεία παραγωγής ταινιών και να 
εντάξει γυναίκες σε θέσεις «κλει-
διά». Το ίδιο πράγμα σκοπεύει να 
κάνει και η Μάργκοτ Ρόμπι. Θα ήθε-
λες να το κάνεις και εσύ;
Έχω σκεφτεί να κάνω κάτι παρόμοιο εδώ 
και πολύ καιρό μαζί με έναν φίλο που ξέρω 
από τη δραματική σχολή. Θέλουμε να βρού-
με έργα που πιστεύουμε και να δώσουμε 
«πνοή» από την αρχή μέχρι το τέλος. Μερι-
κές φορές μπορεί να μην είναι αρκετό το να 
αρχίσεις να δουλεύεις πάνω σε ένα project, 
όπου έχει ήδη γραφτεί το σενάριο και έχει 
ήδη προσληφθεί το cast, και αφότου έχεις 
τελειώσει το γύρισμα, να επιστρέφεις σπί-
τι και να σε καλούν να κάνεις συνεντεύξεις 
για να προμοτάρεις την ταινία. Νιώθεις απο-
μονωμένος από τη συνολική διαδικασία 
και πραγματικά αμφισβητείται πόσο μεγάλη 
ήταν η συμβολή σου σε όλα αυτά. Θα ήθε-
λα μια μέρα να αισθανθώ ότι όταν παρακο-
λουθώ μια ταινία, μπορώ να νιώθω υπερήφα-
νη που μπόρεσα να κάνω τη διαφορά. Και ο 
καλύτερος τρόπος να το κάνεις αυτό και να 
έχεις αυτή τη μεγάλη ικανοποίηση είναι να 
είσαι μέρος της δημιουργικής διαδικασίας 
από την αρχή.

Σου αρέσει η glamourous πλευρά 
της βιομηχανίας του θεάματος;
Το καλύτερο μέρος αυτής της πλευράς είναι 
να φοράς πολλά και όμορφα ρούχα από 
μεγάλους σχεδιαστές. Λατρεύω τον οίκο 
Balenciaga, τον οίκο Dior, αλλά και τον οίκο 
Gucci. Μου αρέσει να «μεταμορφώνομαι» 
και να φοράω όλα αυτά τα απίστευτα φορέ-
ματα. 

Υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα 
όσον αφορά τη διασημότητα;
Μερικές φορές είναι περίεργο να βλέπω 
φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τους 
παπαράτσι, διότι δεν έχω ιδέα ότι τις έχουν 
τραβήξει. Επίσης, είναι δύσκολο να είσαι 
πολύ μακριά από το σπίτι. Πριν από λίγο και-
ρό έπρεπε να δώσω τη γάτα μου για να την 
προσέχουν. Πρέπει να σας πω ότι έχω εμ-
μονή μαζί της. Την έδωσα -κυρίως- διότι δεν 
ήμουν ποτέ στο σπίτι, αλλά την βλέπω όταν 
επισκέπτομαι τον φίλο που του την έδωσα! 
ok!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: WENN.COM
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WENN.COM
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Hydra-Biometm, 
Probiotic Superdose 
Face Mask, Korres, μά-
σκα πολλαπλής δράσης 
με mousse υφή, ιδανική για 
αφυδατωμένες, ευαίσθητες, 
θαμπές με κουρασμένη όψη 
επιδερμίδες. Εμπλουτισμένη 
σε Ελληνικό Γιαούρτι, πρε- 
και προβιοτικά, σύμπλεγμα 
WaterPatch, τρεις τύπους 
υαλουρονικού οξέος και 
θρεπτικά συστατικά από θα-
λάσσια άλγη.

ΤΕλΕυΤαία ΚυρίαΚή 
Τής αποΚρίας Καί,  
ανΤί να νΤυθουμΕ  
μαςΚαραδΕς, ΕμΕίς 
ΕπίλΕΓουμΕ να βαλουμΕ 
Τίς μαςΚΕς ομορφίας 
Γία να φρΕςΚαρουμΕ 
Τήν ΕπίδΕρμίδα μας! 
αΚολουθήςΕ Το 
παραδΕίΓμα μας μΕ Τα 
νΕοΤΕρα προϊονΤα, που 
θα Κανουν Το δΕρμα 
ςου πίο λαμπΕρο! 

βαλΕ Τίς 
μαςΚΕς ςου! Glowlace™  Sheet Mask, 

Glamglow, η πιο εντυπωσιακή 
sheet mask που έχεις δει ποτέ! Είναι  
εμπλουτισμένη με υαλουρονικό 
οξύ, πράσινο τσάι και καφεΐνη και 
είναι η ιδανική λύση για τη θαμπή, 
κουρασμένη επιδερμίδα σου, αφού 
την ενυδατώνει και την αναζωογο-
νεί άμεσα.

Insta Masque, Nuxe, 
για σένα που θέλεις μια 
υγιή και λαμπερή επιδερ-
μίδα σε ελάχιστο χρόνο, 
μπορείς στο ντους ή σε 
στιγμές χαλάρωσης να 
ανανεωθείς με μόνο 2 λε-
πτά και 2 φυσικά συστατι-
κά. διάλεξε ποια από τις 
τρεις νέες μάσκες σου 
ταιριάζει ή δοκίμασε και 
τις τρεις συνδυάζοντάς 
τις και ζήσε την άμεση και 
αποτελεσματική εμπειρία 
ομορφιάς.

Candy Scrub & Mask, Youth Lab, ένα 
πρωτοποριακό κρεμώδες απολεπιστικό προ-
σώπου και μάσκα μαζί. Εξασφαλίζει εντατι-
κή απολέπιση χωρίς ερεθισμούς και απόλυ-
τα ισορροπημένη επιδερμίδα. αφήνοντάς το 
λίγο παραπάνω στο δέρμα, λειτουργεί και 
ως μάσκα που ενυδατώνει  και συσφίγγει 
τους διεσταλμένους πόρους. θα το βρεις 
σε φαρμακεία σε όλη την Κύπρο.  

Advance Night Repail Powerfoil, Estee 
Lauder, αυτή η αναζωογονητική μάσκα είναι το 
τέλειο προϊόν για ανανέωση και αναζωογόνηση 
του δέρματός σας. προσφέρει στο δέρμα τη διπλή 
δόση ορού Advanced Night Repair για εξαιρετική 
ενυδάτωση και ανανεωμένη εμφάνιση.

Miracle Glow Mask, Κlapp 
Cosmetics, μια πρωτότυπη μάσκα 
χρυσού φύλλου (24K), που σε συν-
δυασμό με το Magic Solvent -μια μο-
ναδική διαδικασία για την επίτευξη 
των αποτελεσμάτων της-  μεταμορ-
φώνει το δέρμα σου. Τη στιγμή που 
την αφαιρείς, μια ελαφριά  χρυσή 
λάμψη παραμένει στην επιδερμίδα 
σου. θα την βρεις σε επιλεγμένα ιν-
στιτούτα αισθητικής.
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BEAUTYshopping

ΕίτΕ γία το προσωπο 
ΕίτΕ γία το σωμα Ή καί 
γία το μακίγίαζ σου, Εδω 
θα βρΕίσ ο,τί νΕοτΕρο 
κυκλοφορησΕ τίσ 
τΕλΕυταίΕσ μΕρΕσ. κανΕ 
τίσ ΕπίλογΕσ σου καί θα 
δΕίσ τη δίαφορα μΕ 
την πρωτη χρηση! 

One 
fOr all

Even Better™ Pop Lip Colour Foundation, Clinique, νέες 
αποχρώσεις που κολακεύουν το πρόσωπο και τα χείλη σου. 
κάθε απόχρωση των νέων κραγιόν προσφέρει μία διαφορετική 
ένταση βασισμένη στον τόνο της επιδερμίδας σου. Έτσι, μπο-
ρείς να παίξεις με διαφορετικά look και διαθέσεις, γνωρίζοντας 
ότι κάθε μία απόχρωση δείχνει τέλεια πάνω σου.

 Black Gold, Carob 
Superfood Mask, 
Kypwell, αυτή η ισχυρή μά-
σκα με βάση το χαρούπι και 
Vegan & organic συστατικά, 
ενυδατώνει βαθιά το δέρμα, δι-
εγείροντας την παραγωγή κολ-
λαγόνου και επούλωση πλη-
γών. συνιστάται ιδιαίτερα για 
καλλυντικές θεραπείες μετά το 
peeling ή μετά το λέιζερ. θα τη 
βρεις στην ιστοσελίδα https://
kypwell.com.

 Le Lift, Chanel, οι νέες 
κρέμες προσώπου της 
σειράς κυκλοφόρησαν 
τώρα σε τρεις διαφορε-
τικές υφές. η δοσολο-
γία του κάθε συστατικού 
τους αναπτύχθηκε με 
ακρίβεια για να προσφέ-
ρει τρία διαφορετικά απο-
τελέσματα, που προσαρ-
μόζονται στις ανάγκες 
του δέρματος. και το κά-
νουν σφριγηλότερο, ομα-
λότερο και πιο φωτεινό, 
με βελτιωμένη υφή δέρ-
ματος.

Sultry Eye Shadow Palette, 
Anastasia Beverly Hills, μια απα-
ραίτητη παλέτα σκιών ματιών με 
εφέ «smoky eye». περιέχει δε-
κατέσσερεις αποχρώσεις από τα 
ματ χρυσαφένια χρώματα έως 
τους χάλκινους μεταλλικούς τό-
νους. θα τη βρεις αποκλειστικά 
στα Beauty line. 

8-Flower Golden 
Nectar, Darphin, ένα 
πολύτιμο ελιξίριο, με 
ένα μείγμα 8 λουλου-
διών από ολόκληρο τον 
κόσμο, αναμεμειγμέ-
νων με νιφάδες χρυσού 
24κ και εμπλουτισμένο 
με σαλικυλικό οξύ για 
υγιή, νεανική και λαμπε-
ρή όψη της επιδερμίδας

Monoi Nourishing Oil, 
Thalgo, βελουδένιο λάδι 
σώματος με Tahiti Monoi oil. 
το δέρμα ενισχύεται όμορφα 
με άρωμα από λάδι καρύδας, 
απόσταγμα γαρδένιας και νό-
τες βανίλιας. Ενυδατώνει και 
χαλαρώνει πλήρως το δέρμα.
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style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

instagram:mariannahadjimina

insta-tip

50

Kλασικό καφέ!
Τό καφέ μπόρέι ν’ απόΤέλέσέι
 ιδανική έπιλόγή για Τισ πρώΤέσ 
μέρέσ Τήσ ανόιξήσ.

Μια ζώνη προσθέτει άποψη και 
χαρακτήρα στα σύνολά μας, ενώ 

ταυτόχρονα τονίζει τη μέση μας με 
τον καλύτερο τρόπο! (MANGO)

M
A

X 
M

A
RA

Headband €5,99, 
STRADIVARIUS.

Σκουλαρίκια, MANGO.

Φούστα, 
MARKS&SPENCER. Μποτάκι, ALDO.

Παλτό, 
STRADIVARIUS.

Μπλούζα €42, WALLIS. 

Φούστα €49,95, ZARA.

Ζιβάγκο 
€12,99, 

TEZENIS.

Τσάντα, ALDO.
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style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Βόλτες με ςτυλ!
ΑνόιξιΑτικες Βόλτες με ΑνετΑ κΑι ςτυλΑτΑ ςυνόλΑ.

G
IV

EN
C

H
Y

Κολιέ €4,99, 
Η&Μ.

Φούστα €19,99, 
STRADIVARIUS.

Φουλάρι, 
PARFOIS.

Μπουκάλι, PARFOIS.

Πουκάμισο, 
MARKS&SPENCER.

Σνίκερς, ALDO.

Καπέλο €12,99, 
STRADIVARIUS.

Πουκάμισο €15,99, 
STRADIVARIUS.

Jacket, PARFOIS.

Παντελόνι €42, 
WALLIS.
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C
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Απρόβλεπτός 
ςυνδυΑςμός!
τό κλΑςικό pied de poule ςυνΑντΑ τό rock leather 
ςε ενΑν ΑνΑτρεπτικό fashionable ςυνδυΑςμό.

Ζώνη, MANGO

Παπούτσι, 
ALDO.

Κολιέ, 
ΜΑΝGO.

Σκουλαρίκια, 
MANGO.

Φούστα €25,95, ZARA.

T-shirt, TERRANOVA.

Φούστα €39,95, ZARA.

Jacket 
€59,95, 
ΖΑRA.

Παντελόνι €35,99, 
STRADIVARIUS.

Πουκάμισο, 
PIAZZA 
ITALIA.

Jacket €40, DOROTHY 
PERKINS.
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ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Στο Ouranos rooftop του ξενοδοχείου 
Annabelle στην Πάφο θα βρεθεί σήμε-
ρα Κυριακή, 1 Μαρτίου, στις 21:30, 

ο Θάνος Καλλίρης. Ο γνωστός για τις 
επιτυχίες του τη δεκαετία του '90 θα 
ερμηνεύσει αγαπημένες προσωπικές 

του επιτυχίες, καθώς και ποπ τραγούδια 
της δεκαετίας του '80 και '90 που όλοι 
αγαπήσαμε. Μαζί του ο Τεύκρος Νεο-

κλέους. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 99499887.

ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Με ένα πρόγραμμα αποτελούμενο 
από προσωπικές και μουσικές ανα-
μνήσεις, η Ελένη Τσαλιγοπούλου 

θα εμφανιστεί στη σκηνή το Σάββατο 7 Μαρ-
τίου, στις 22:00, στο RED. Η αγαπημένη ερμη-
νεύτρια καλεί τους θαυμαστές της να συνθέ-
σουν μαζί της το δικό μας «Άλμπουμ» και μιλά 
για τη διαφορετική φάση της ζωής που δια-
νύει. Η Ελένη λοιπόν άνοιξε τα άλμπουμ της. 
Ανοίξτε λοιπόν κι εσείς τα δικά σας (κανονικά 

τυπωμένα ή ψηφιακά), βρείτε μια φωτογρα-
φία που σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για εσάς (με 
φίλους ή με οικογένεια, από καλοκαίρια και 
χειμώνες, στων φίλων τα σπίτια ή στις βρα-
δινές περιπλανήσεις σας, με το αγόρι σας ή 
το κορίτσι σας) και στείλτε την στο inbox της 
σελίδας του RED. Είσοδος: €17, Early birds 
(100): 15 ευρώ. Για περισσότερες πληρο-
φορίες και εισιτήρια στο tickethour.com.cy & 
ACS Courier 77777040 και 99059257

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
 «ΔΡΑΚΑΙΝΑ»
ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΘΟΚ
ΕΩΣ 3/04/2020
Μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες Ελληνί-
δες καλλιτέχνιδες, με παγκόσμια καριέρα και αναγνώριση, έρχεται στον 
ΘΟΚ και αναλαμβάνει τον διπλό ρόλο της σκηνοθέτιδας και της πρω-
ταγωνίστριας. Η Λυδία Κονιόρδου παρουσιάζει ένα σπουδαίο ελληνι-
κό δράμα, το οποίο έχει στο επίκεντρό του μια αλύγιστη γυναίκα, μια 
σκληρή μητέρα που δεν διστάζει να συγκρουστεί με όλους για μην υπο-
χωρήσει από τις αρχές της. Ένα εκλεκτό επιτελείο συνεργατών, μεταξύ 
των οποίων ο αγαπητός στο κυπριακό κοινό σκηνογράφος Γιώργος Ζιά-
κας, αποτελεί την καλλιτεχνική ομάδα της παράστασης, ενώ η ζωντανή 
μουσική και οι βιντεοπροβολές συνθέτουν μια μοναδική ποιητική ατμό-
σφαιρα. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 77772717, 77777745.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟυliving

1Ο SHOWCASE XΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚυΠΡΟυ 2020

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Ένας νέος θεσμός στον χώρο του Σύγχρονου 
Χορού παίρνει σάρκα και οστά το Σαββατοκύ-
ριακο 7 με 8 Μαρτίου στο Θέατρο Ριάλτο. Στό-
χος του νέου αυτού θεσμού, τον οποίο διοργα-
νώνουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας και το Θέατρο Ριάλτο, είναι η παρουσία-
ση επίλεκτων έργων, τα οποία χορογραφούνται 
και παρουσιάζονται στην Κύπρο εντός περιόδου 
2 ετών. Ειδικότερα, το SΧΚ αποσκοπεί στο να 
προσφέρει ευκαιρίες στους χορογράφους που 
δημιουργούν στην Κύπρο να παρουσιάσουν τα 
έργα τους σε καλλιτεχνικούς διευθυντές και ορ-
γανωτές φεστιβάλ σύγχρονου χορού του εξω-
τερικού, οι οποίοι προσκαλούνται ειδικά για τον 
σκοπό αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 77777745.

ΚυΡΙΑΚΟΣ ΚΑΔΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΩΣ 
14/03/2020
Η έκθεση που 
πραγματοποιείται 
στην Alfa Gallery 
με το τίτλο «Stimuli in a Parallel Universe» παρουσιάζει 
τη νέα σειρά έργων από τον ανερχόμενο ζωγράφο. 
Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί στοιχεία από πολλά 
καλλιτεχνικά ρεύματα, αλλά σημαντική θέση στη 
δουλειά του αποσπούν τα βιώματά του και η καθημερινή 
συνάφειά του με τον κόσμο και την πραγματικότητα. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22751325.

ΕΝΑ υΠΕΡΘΕΑΜΑ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ!
Η Ακαδημία Χορού Αντι-
γόνης Τασουρή φέτος 
γιορτάζει 30 χρόνια από 
την ίδρυσή της και, σε συ-
νεργασία με τον Πολιτι-
στικό Όμιλο «ΜΟΡΦΗ», 
παρουσιάζει για πέντε 
μόνο παραστάσεις, την 
Παρασκευή 6, Σάββατο 
7 και Κυριακή 8 Μαρτίου, στο Δημοτικό Θέατρο 
Στροβόλου, το μιούζικαλ «Aladdin». Η θεατρική 
διασκευή και η ελεύθερη ελληνική μεταφορά του 
Νεοκλή Νεοκλέους βασίζεται στο γνωστό αρα-
βικό παραμύθι «Χίλιες και μια νύχτες». Πρόκειται 
για ένα υπερθέαμα επί σκηνής με επαγγελματί-
ες ηθοποιούς και χορευτές και με τη συμμετοχή 
των μαθητών της Ακαδημίας. Στις παραστάσεις 
συμμετέχουν και τα παιδιά της Ακαδημίας Χορού 
Αντιγόνης Τασουρή. Τιμή εισιτηρίου: €15. Χορη-
γοί επικοινωνίας: Ράδιο Πρώτο και το περιοδικό 
Check in Cyprus. Για προπώληση εισιτηρίων στο 
www.soldouttickets.com.cy και στα καταστήμα-
τα Stephanis Electronics. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 22510480.

«ALADDIN»
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«ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ»
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΑΤΙΡΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
- ΑLPHA SQUARE
Συνεχίζονται οι παραστάσεις στην Κεντρική 
Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου στη Λευκωσία 
για το νέο έργο του πολυβραβευμένου Κρί-
στοφερ Χάμπτον. Το έργο «Μια Ζωή Γερμανι-
κή» είναι βασισμένο στη ζωή και τη μαρτυρία 
της Brunhilde Pomsel -μια ζωή που καλύπτει 
τον εικοστό αιώνα. Η Δέσποινα Μπεμπεδέ-
λη θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο, σε σκηνο-
θεσία Ανδρέα Αραούζου, σε μια πρώτη σύ-
μπραξη μεταξύ του Σατιρικού Θεάτρου και 
της Alpha Square. Παραστάσεις θα δοθούν 
στις 7, 8, 12, 13, 14, 15, 21 και 22 Μαρτίου, 
στις 20:30 (6:30 μ.μ. τις Κυριακές). Για περισ-
σότερες πληροφορίες και κρατήσεις στα τηλέ-
φωνα 22312940, 22421609.
 

«FLESH VS SPIRIT»
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ 

ΜΑΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΛΑ-
ΠΑΪΣΙΩΤΗΣ

Ο Γιώργος Πελλαπαϊσιώτης επι-
στρέφει στην Κύπρο με τη νέα 
του δουλειά με τίτλο «FLESH vs 
SPIRIT». Τα εγκαίνια θα τελέσει 
η πρώτη Κυρία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, κυρία Άντρη Ανα-
στασιάδη, την Τρίτη 17 Μαρτί-
ου και ώρα 19:00. Η έκθεση 

θα παραμείνει ανοικτή μέχρι το 
Σάββατο 28 Μαρτίου. Με μια 

τολμηρή ιδέα που γεννήθηκε στη 
Νέα Υόρκη, η οποία αποτελεί το 
νέο του εικαστικό θέμα, ταξιδεύει 
στην πατρίδα του Κύπρο Γιώργος 

Πελλαπαϊσιώτης, 
για να την πα-

ρουσιάσει στην 
γκαλερί Μορφή 

στη Λεμεσό.  

Best of the Rest «FRIENDS FOR OSCARS» (ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΟΣΚΑΡ)
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ
 Ο Όμιλος Ρόταρυ Λευκωσίας σε συνεργασία με τον 
Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό – Κλάδο Λευκωσίας και 
με τη στήριξη της Αγγλικής Ύπατης Αρμοστείας στην 
Κύπρο ανεβάζουν την κωμωδία «Friends for Oscars» 
από την Τετάρτη 25 μέχρι και την Κυριακή 29 Μαρ-
τίου, στις 20:00, στο Θέατρο Ρωσικού Πολιτιστικού 
Κέντρου στη Λευκωσία. Οι παραστάσεις δίνονται 
αποκλειστικά για φιλανθρωπικό σκοπό, αφού όλα 
τα έσοδα θα διατεθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη 
και στήριξη του προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοι-
ας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού – Κλάδου Λευ-
κωσίας. Χορηγός επικοινωνίας: Το περιοδικό ΟΚ! Για 
πληροφορίες και κρατήσεις 
εισιτηρίων www.friends-for-
oscars.com (ή στο facebook 
“Friends for Oscars”) ή στα 
τηλέφωνα 99175270 και 
22664988.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΩΜΩΔΙΑ
Το θεατρικό έργο 
«Το έργο που 
πάει λάθος» συ-
νεχίζει ακάθεκτο 
να χαλά κόσμο 
και να προκα-
λεί γέλια μέχρι 
δακρύων στους 
θεατές του Θέ-
ατρο Ένα. Πρό-
κειται για ένα 
έργο μέσα σε ένα έργο, το οποίο προσπαθούν να ανεβά-
σουν ερασιτέχνες ηθοποιοί/φοιτητές, οι οποίοι όμως τα 
κάνουν κυριολεκτικά θάλασσα. Ξεχνούν τα λόγια τους, 
επαναλαμβάνουν ατάκες, προκαλούν μια πληθώρα κατα-
στροφών στο σκηνικό: Ράφια πέφτουν, πόμολα βγαίνουν, 
πόρτες μαγκώνουν, παράθυρα σπάνε, κάποιος πίνει κα-
θαρό αλκοόλ αντί για ουίσκι και πέφτει λιπόθυμος… Tα 
πράγματα συνεχώς περιπλέκονται και καταλήγουν σε μια 
πραγματική καταστροφή. Τακτικές παραστάσεις κάθε Πα-
ρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 20:30. Για περισσό-
τερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22348203.

«ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΛΑΘΟΣ»

ΔΕΞΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΛΟΥΣΤΡΙΝΙ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΕΚΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Κάλυμνος 1934, ιταλική 
κατοχή. Η Θεμελίνα και 
η Χριστίνα, συμμαθήτριες 
και αδελφικές φίλες, μοιράζονται 
τα πάντα: σκέψεις, όνειρα, φοβί-
ες, τη στοργική μητέρα της Θε-
μελίνας, ένα ζευγάρι κίτρινα λου-
στρίνια, που τα φοράνε εναλλάξ, 
αλλά και ένα φρικιαστικό μυστικό 
που τις κατατρύχει. 

ΣΠΟΥΔΑΙΑ 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ 
ΑΛΛΑΞΑΝ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ROSALBA TROIANO, 
JACOPO OLIVIERI
EKΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Ποιο ήταν το μυστικό αυτών των 
κοριτσιών; Έμαθαν να αφου-
γκράζονται τον εαυτό τους και να 
ακολουθούν το πάθος που είχαν 
κρυμμένο στην καρδιά τους. Έπει-
τα, επένδυσαν πολύ χρόνο και 
κόπο για να κατακτήσουν τους 
στόχους τους, ακόμα και όταν κα-
νένας δεν πίστευε ότι θα τα κατα-
φέρουν. 
 

Books Etc

 THE I-FITNESS DAY

HR 360 CONFERENCE
NEW ERA, NEW HR
Η DIAS Media Group και 

η Boussias Communications διορ-
γανώνουν την Τετάρτη, 18 Μαρτί-

ου 2020, το πρώτο συνέδριο για τη 
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Το HR 360 Conference “New era, new HR” έρ-
χεται με στόχο να καταγράψει τις νέες τάσεις, 

προκλήσεις και προτεραιότητες για τη Διοί-
κηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη σύγχρο-

νη ψηφιακή εποχή. Η Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού καλείται να ευθυγραμμιστεί με τις 
εξελίξεις, ώστε να διαδραματίσει έναν πρωτα-

γωνιστικό ρόλο που 
προσδίδει απτή επι-

χειρηματική αξία. Χο-
ρηγός επικοινωνί-

ας Economy Today. 
Για περισσότε-

ρες πληροφορί-
ες στοhttps://www.

hr360cy.com/

ΕΤΗΣΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Το «i-Fitness Day» έρχεται και πάλι την Κυριακή, 15 
Μαρτίου, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιου Κύπρου. 
Πρόκειται για μια ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση 
αφιερωμένη στη γυμναστική. Απευθύνεται σε όλους, 
παιδιά και μεγάλους, είτε αυτοί είναι γυμνασμένοι 
είτε δεν είναι και τόσο γυμνασμένοι. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία. Το ποσό συμ-
μετοχής θα είναι 9 ευρώ το άτομο και στον χώρο της 
εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα παραλαμβάνουν 

ένα πακέτο δώρων. 
Όλα τα έσοδα από 
τις συμμετοχές θα 
διατεθούν στον φιλανθρωπικό θεσμό TELETHON. 
Μεγάλος χορηγός Telethon, ΟΠΑΠ Κύπρου. Στηρί-
ζουν το Συγκρότημα ΔΙΑΣ και η Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ. 
Την εκδήλωση διοργανώνει η Morfou Karate ΜΜΑ 
Fitness by Ice Man και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να αποταθείτε στο Facebook, The i-Fitness Day ή κα-
λώντας το 99663255.
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

ΒΑγγΕληΣ ΠλΟιΟΣ

ΈφυγΈ από τη ζωη σΈ ηλικια 83 
Έτων  
Σε ηλικία 83 ετών άφησε την τελευταία του 
πνοή το πρωί της Παρασκευής, 21 Φεβρουαρί-
ου, ο ηθοποιός Βαγγέλης Πλοιός, ο οποίος 
είχε συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, σε πολλές ται-
νίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ο 
ηθοποιός τις τελευταίες μέρες της ζωής του 
νοσηλευόταν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατά-
σταση. Ο Βαγγέλης Πλοιός ήταν παντρεμένος 
με την επίσης ηθοποιό Ρία Δελούτση. Τη δυσά-
ρεστη είδηση έκανε γνωστή η χήρα του ηθοποι-
ού Ανδρέα Μπάρκουλη, Μαίρη Μπάρκουλη. 
«Έφυγε από κοντά μας σήμερα το πρωί ο ηθο-
ποιός Βαγγέλης Πλοιός. Καλό ταξίδι Βαγγέλη 
μου… Φίλε αγαπημένε..».

ΕλΕνΑ χριΣΤΟΠΟΥλΟΥ 

ΜΈ δικη τησ ΈκπόΜπη 
στόν σκαΪ και τό σιγΜα 
Η Έλενα Χριστοπούλου έμεινε απόλυτα ικα-
νοποιημένη από τη συνεργασία της με το 
My Style Rocks, έτσι ανανέωσε το συμβό-
λαιό της και θα είναι και του χρόνου μια από 
τους κριτές του ριάλιτι μόδας. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, το διάστημα που δε θα έχου-
με My Style Rocks θα αναλάβει μια δική της 
εκπομπή μόδας.

υπόδΈχθηκΈ 
στόν κόσΜό την 

ΜπΈΜπα τησ
στην ΈπΈτΈιό 

γνωριΜιασ ΜΈ τόν 
συζυγό τησ

 AΦρΟΔιΤη γΕωργιΟΥ 

JUST THE 2 OF US

Aυτα Έιναι τα 13 ζΈυγαρια 
 Πριν από μερικά 24ωρα διέρρευσαν τα 13 ζευγάρια 
που θα συμμετάσχουν στο Just the 2 of Us, που θα 
κάνει πρεμιέρα πιθανότατα το Σάββατο, 14 Μαρτίου, 
με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Στην κριτική επι-
τροπή θα δούμε τη Δέσποινα Βανδή, τη Μαρία Μπα-
κοδήμου, τον Σταμάτη Φασουλή και τη Βίκυ Σταυρο-
πούλου, ενώ στο Green Room θα βρίσκεται η Βίκυ 
Κάβουρα, αλλά και η Δέσποινα Ολυμπίου με τον 
Γιώργο Γιαννόπουλο. Τα υποψήφια ζευγάρια, μεταξύ 
των οποίων και ο δικός μας Μάριος Πρίαμος με την 
Άσπα Τσίνα, είναι τα εξής: Βίκυ Χατζηβασιλείου και 
Κώστας Καραφώτης, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και 
Χρήστος Ζώτος, Χριστίνα Βραχάλη και Γιώργος Λιβά-
νης, Τάσος Ξιάρχος και Κόνι Μεταξά, Έρρικα Πρεζε-
ράκου και Άρης Μακρής, Τρύφωνας Σαμαράς και 
Χαρά Βέρα, Χριστίνα Παππά και Κωνσταντίνος Φρα-
ντζής, Λεωνίδας Καλφαγιάννης και Κρυσταλλία Ρήγα, 
Νικολέτα Καρρά και Βαλάντης, Άρτεμις Ματαφιά και 
Ορφέας Παπαδόπουλος, και τέλος ο Ετεοκλής Παύ-
λου με τη σύζυγό του Ελένη Χατζίδου. 

«25/02/2020. αυτήν τη μέρα 
την αγαπούσα έτσι κι αλλιώς, 
καθώς πριν από  13 χρόνια 
μπήκε στη ζωή μου ο άντρας 
μου. σήμερα, ανήμερα την επέ-
τειό μας, με τη βοήθεια του 
θεού ήρθε στη ζωή μας η 
κόρη μας. Έυχαριστούμε τον 
θεό γι’ αυτό το θαύμα. από 
σήμερα λοιπόν η καρδιά μας 
χτυπά επίσημα... έξω από το 
σώμα μας και νιώθουμε ευλο-
γημένοι γι’ αυτό»,  αποκάλυψε 
η παρουσιάστρια του σιγΜα,  
αφροδίτη γεωργίου, συγκινημέ-
νη που έγινε για πρώτη φορά 
μαμά και χάρισε στον σύζυγό 
της στέφανο τον καρπό του 
έρωτά τους. η σημαδιακή ημε-
ρομηνία έστειλε το μήνυμα και 
στους δυο πως είναι φτιαγμέ-
νοι ο ένας για τον άλλο. Ήδη 
από την πρώτη στιγμή άρχισαν 
να καταφθάνουν σε ιδιωτική 
κλινική στη  λευκωσία μπαλό-
νια, λουλούδια και αρκουδά-
κια από τα αγαπημένα πρόσω-
πα του ζευγαριού σε ροζ 
τόνους. 
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Η φάρσά που έκάνέ στΗ γυνάίκά του 
λίποθυμοσ στΗν μπάνίέρά…
 Καλεσμένος στην εκπομπή του Μιχάλη Σοφοκλέους «Casa 
De Mikel» βρέθηκε ο Σάββας Πούμπουρας και, μεταξύ 
άλλων,  αποκάλυψε την τρομακτική φάρσα που έκανε στη 
σύζυγό του, Αρετή Θεοχαρίδου:  «Η Αρετή έχει “φάει” μια 
καλή φάρσα. Είχα ξαπλώσει μέσα στην μπανιέρα και παρί-
στανα τον λιπόθυμο. Μπήκε μέσα και είχε βγάλει ένα ουρλια-
χτό που είπα ασ’το, μην τη χάσουμε. Ήθελα να δω πώς θα 
αντιδράσει, αλλά επειδή αντέδρασε ακραία, είπα να μην της 
κάνω ξανά φάρσα».

 

ΜY STYLE ROCKS

O έρχομοσ του Big BrOther 
φέρνέί άλλάγΗ στο gala  
Τις επόμενες εβδομάδες το gala του Μy Style 
Rocks αλλάζει ώρα και μέρα. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, θα προβάλλεται στις 14:50 το μεσημέρι 
της Κυριακής. Την προηγούμενη Παρασκευή απο-
χώρησε η Τζώρτζια Παναγή, αλλά είχαμε κι ένα 
ευτράπελο. Η νέα παίκτρια που θα μπει στη θέση 
της δεν θα εμφανιστεί αύριο Δευτέρα, επειδή «κρέ-
μασε« την παραγωγή και δεν πήγε στο σόου.

ΑΘΩΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

το βίντέο που άνΗρτΗσέ γίά τά 
γένέθλίά του πάτέρά του 
συγκλονίζέί! 
Ένα βίντεο-γροθιά στο στομάχι σε όλο το σύστημα 
της Κύπρου ανήρτησε στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο Facebook ο ηθοποιός Άθως Αντωνί-
ου. Με αφορμή τα γενέθλια του πατέρα του είπε 
όλα όσα δεν είπε ποτέ. Ο πατέρας του ακρωτηριά-
στηκε στο χέρι (από τον αγκώνα) στα 18 του χρό-
νια και μέχρι σήμερα προσπαθεί να πάρει ένα επί-
δομα,  αλλά μάταια. Αν και όλη του τη ζωή δού-
λευε φροντίζοντας την οικογένειά του,  τα τελευ-
ταία χρόνια ειδικά ζήτησε τη βοήθεια του κράτους, 
αλλά μάταια. Αυτό που μας συγκλόνισε είναι η 
αναφορά του Άθου στην επιθυμία του πατέρα του 
για πρόσθετο μέλος. Κι ο λόγος; «Για να δέσω τα 
δέματα των παπουτσιών μου μόνος μου και για ν’ 
αγκαλιάσω τη μάνα σου και με τα δύο μου χέρια».

BIG BROTHER

μίά κυπρίά μπάίνέί στο 
ρίάλίτί 
άν και οι φήμες θέλουν το Big 
Brother να κάνει πρεμιέρα στις 8 
μαρτίου, κανείς από τον σκάΪ δεν 
το επιβεβαιώνει. στην κύπρο θα 
προβάλλεται από την τηλεόραση 
σίγμά καθημερινά, και τις κυρια-
κές θα βλέπουμε το live με παρου-
σιαστή τον χάρη βαρθακούρη. 
Όπως διέρρευσε παλαιότερα, ανά-
μεσα στους συμμετέχοντες θα 
ήταν ο νικόλας ίωαννίδης, κάτι 
που πλέον δεν ισχύει,  καθώς κόπη-
κε. άπό το νησί μας έχει πάρει το 
πράσινο φως μια νεαρή κύπρια.   

ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

Η συγκλονίστίκΗ 
άποκάλυψΗ γίά τΗ  
δυσκολΗ έγκυμοσυνΗ τΗσ  
Η Ιωάννα Κασουλίδου και ο σύζυγός της 
Ανδρέας Ζακχαίος πριν από ένα μήνα 
υποδέχθηκαν στη ζωή την κορούλα τους, 
Έμιλυ, τον πρώτο καρπό του έρωτά τους. 
Η ευτυχισμένη μανούλα, η οποία πλέον 
έχει στην αγκαλιά της το μωράκι της, θέλη-
σε να μοιραστεί μέσα από τα social 
media τις δυσκολίες που βίωσε μέχρι να 
έρθει στον κόσμο η μικρή τους, γράφο-
ντας τα εξής, και συνοδεύοντάς τα με μια 
τρυφερή εικόνα: «Έχει περάσει κιόλας 
ένας μήνας που ήρθες και άλλαξες τα 
πάντα στη ζωή μας. Μας έκανες να πιστέ-
ψουμε στις προσευχές μας και στο 
’’miracles do happen’’! Ακύρωσες κάθε 
ίχνος μνήμης από τα όσα είχαμε περάσει 
για να έρθεις κοντά μας. Τους οχτώ μήνες 
στο κρεβάτι με αιμορραγία, τον προβλη-
ματικό και αποκολλημένο πλακούντα, τη 
πρόωρη γέννα, τις αμέτρητες ενέσεις, 
τους τόσους εμετούς και ζαλάδες... και 
μια εγκυμοσύνη που κι εμείς δυσκολευτή-
καμε πολύ να πιστέψουμε πως αυτό το 
όνειρο που ζούμε τώρα είναι πραγματικό-
τητα. Μετά από τρεις αποβολές, μετά από 

τρεις εξωσωματικές που δεν έπιασαν 
τόπο...  εκεί που είπαμε φτάνει... ήρθες 
εσύ τόσο απρόσμενα από μόνη σου... 
έκπληξη...  και μας ξάφνιασες με την τόση 
δύναμη και πείσμα είχες να τα καταφέ-
ρεις, πάρα τις τόσες δυσκολίες στην κύη-
ση... για να σ’ έχουμε τώρα στην αγκαλιά 
μας. Δεν ξέρω πόσοι άγγελοι και πόσες 
προσευχές έχουν ακουστεί για να είσαι 
καλά και υγιής σήμερα. Καρδούλα μου! 
Αγάπη μου τεράστια, για σένα θα ξανανέ-
βαινα το πιο δύσκολο βουνό ξανά και 
ξανά!».

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

MALL OF CYPRUS
Νέα ταυτότητα, 
Νέές έμπέιριές για 
τόυς έπιςκέπτές
Σε μια casual συνάντηση με τους εκπροσώ-
πους του Τύπου Φεβρουαρίου, το Mall of 
Cyprus παρουσίασε το νέο του λογότυπο 
και τη νέα υπόσχεση προς τους επισκέπτες 
του, όπως επίσης και την αναβαθμισμένη 
ιστοσελίδα του, από την οποία οι επισκέπτες 
θα μπορούν να ενημερώνονται για όλα 
τα νέα, τις εκδηλώσεις και ό,τι συμβαίνει 
στο εμπορικό κέντρο. Επίσης, οι παρευρι-
σκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
τον νέο Γενικό Διευθυντή, κ. Julian Smith.

Η ομάδα του Mall of Cyprus.

Η Ειρήνη Χατζηπαύλου και η  Νατάσα Κυπριανού.

Η Βίβιαν Νικολαΐδου. Ο Πέτρος Αθανασίου. Η Αθηνά Παπαναστασίου.Η Μαρία Καραβέλα.

Ο Ανδρέας 
Παπαχαραλάμπους. Ο Julian Smith και ο Γιώργος Πίσσης.

H Mαρία Τερεζοπούλου. 

Η Κλαίρη Σκουφίδου.
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H Βανέσσα Χατζηιωσήφ.
Η Ελεονώρα Λεωνίδου και ο 
Κωνσταντίνος Ιάσονος. Η Δήμητρα Γεωργίου.Η Στέφανη Παναγή. 

Τόμμυς ΧρυςόςΤόμόυ
ΠΗΓΑμΕ ςΤΗΝ ΕΚΘΕςΗ 
«Reach Out» 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
έκθεση «Reach Out» του Τόμμυ Χρυσοστό-
μου, στον 1oν  όροφο του Cito Gourmet 
Express, στη Λευκωσία. Το «παρών» τους 
έδωσαν εκπρόσωποι από τους χώρους 
της Τέχνης, των media, της μόδας και των 
επιχειρήσεων, για να δουν από κοντά 
πίνακες που ξεφεύγουν από τα όρια της 
μπογιάς σε καμβά, και συνδυάζουν, εκτός 
των άλλων, υφές, γλυπτά και τεχνητά άνθη. 

Ο Tόμμυς Χρυσοστόμου 
και η Αγγέλα Χριστοφόρου.

 Η Βικτώρια Didichenko.
 Η Γεωργία 
Χρυσοστόμου.

Η Στυλιάνα Κοτζιάπασιη, η Δέσποινα 
Κοτζιάπασιη και η Ιωάννα Κοτζιάπασιη.Η Μαρίλια Ζαβέρδα και ο Νάκης Αντωνίου. 

Η Ραμόνα Φίλιπ. 

Ο Ανδρέας Ζαννετίδης.

Η Σόλια Κυπριανού και 
ο Νικόλας Ιωαννίδης.
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Ο 14Ος ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟς 
ΛΕΜΕςΟΥ ΓςΟ 
ΤΡΕΧΕΙ ςΤΙς 21-22 
ΜΑΡΤΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑ 
ΤΗς ςΥΜΜΕΤΟΧΗς ΚΑΙ 
ΤΗς ΠΡΟςΦΟΡΑς
Ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ 
διοργανώνεται για 14η φορά και αποτελεί 
το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της 
Κύπρου με διεθνή αναγνώριση. Όπως 
ανακοινώθηκε σε διάσκεψη Τύπου, που 
πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο, 
οι συμμετοχές αναμένεται να ξεπεράσουν 
κάθε προηγούμενη διοργάνωση, με τα 
οφέλη για την Κύπρο να είναι πολυσήμαντα.

Ο Δημήτρης Αλετράρης, η Αντιγόνη 
Αθηαινίτη και ο Δρ Δημήτρης 
Ανδρεόπουλος.

Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη.

H Νεκταρία 
Παπαδοπούλου.

O Σπύρος Σπύρου και 
ο Αντώνης Γιωργαλλίδης.

Ο Δημήτρης Αλετράρης και 
η Κάλλη Χατζηιωσήφ.

Ο Στέλιος 
Μαλέκος Η Κοραλία 

Στεφάνου.

Ο Αντρέας Σπύρου και 
ο Σάββας Κοσιάρης.

Η Άντρη 
Προδρόμου. 
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

 Vichy

Τι είναι:  ένα αναζωογονητικό, ανάλαφρο oil-free gel 
ενυδάτωσης με διάρκεια 8 ώρες, που μεταμορφώ-
νεται σε ένα διακριτικό φυσικό χρώμα μπροστά στα 

μάτια σας.
Τι κάνει: • Transforming Tint Release Technology™ με ενθυ-
λακωμένες χρωστικές για υγιή όψη της επιδερμίδας, χαρίζει 
φυσικό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα για τους περισσότερους 
τόνους επιδερμίδας. 

• Αναζωογονητικό, ανάλαφρο, oil-free ενυδατικό gel που 
διαχέει το φως, βελτιώνει και τελειοποιεί τον τόνο της επι-
δερμίδας.
• Παρέχει άμεση, αναζωογονητική ενυδάτωση, χάρη στον 
συνδυασμό από υγροσκοπικές ουσίες, όπως υαλουρονικό 
νάτριο (υαλουρονικό οξύ) και γλυκερίνη.
• Προσφέρει 8 ώρες, oil-free ενυδάτωσης
• Μειώνει τους ορατούς πόρους 

  LIDL ΚΥΠΡΟΥ
ΕΦΤαΣαΝ Τα “NEXT LEVER BURGER”
 H Lidl Κύπρου από τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 
2020 λανσάρει στα καταστήματά της τα vegan 
μπιφτέκια “Next Level Burger”, ακολουθώντας 
την παγκόσμια τάση για χορτοφαγική διατροφή, 
είτε για ηθικούς είτε για οικολογικούς λόγους. Τα 
“Next Level Burger” αποτελούν τη φυτική εκδοχή 
των μοσχαρίσιων μπιφτεκιών που όλοι γνωρίζου-
με, μία ποιοτική επιλογή η οποία σέβεται τα ζώα 
και τον πλανήτη. Η σύστασή τους αποτελείται από 
λαχανικά, μανιτάρια, αρακά, πρωτεΐνη σίτου και 
σόγιας, καθώς και χυμό παντζαριού.  Τα προϊόντα 
“Next Level Meat” προσφέρουν την ικανοποίηση, 
που αναζητά ακόμα κι ο μεγαλύτερος λάτρης των 
burgers, ενώ η επιλογή τους συμβάλλει στις συν-
θήκες καλής διαβίωσης των ζώων αλλά και στο 
περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο: www.lidl.
com.cy www.facebook.com/lidlcy  
www.instagram.com/lidl_cypruswww.twitter.
com/Lidl_Cyprus_
www.linkedin.com/company/lidl-cyprus

 ΠροΤΕΙΝΕΙ Το BEsT sELLER 
ΠροϊοΝ ΤηΣ

 Η κυπριακή εταιρεία Kypwell, με την ολιστική, 
φιλική προς το περιβάλλον φιλοσοφία της, 
σας προτείνει το best seller προϊόν της, την 
κρέμα ματιών LOOKING UP Firming Eye 
Cream. Το ξεχωριστό αυτό προϊόν είναι από 
τις λίγες κρέμες ματιών στον κόσμο με το 
σήμα EWG VERIFIED: For Your Health™ που 
πιστοποιεί τα υγιέστερα και ασφαλέστερα 
προϊόντα της παγκόσμιας αγοράς. Το διε-
θνές αναγνωρισμένο αυτό πρόγραμμα από 
το Environmental Working Group (EWG) ακο-
λουθεί αυστηρά κριτήρια ασφάλειας για τη 
χρήση προϊόντων και έχει ως στόχο την προ-
στασία της υγείας των καταναλωτών. Προϊό-
ντα τα οποία εξασφαλίζουν αυτό το σήμα κα-
ταχωρίζονται στην «πράσινη» κατηγορία καλ-
λυντικών της βάσης δεδομένων της EWG Skin 
Deep® και πληρούν όποια επιπλέον κριτήρια 
τίθενται από τους επιστήμο-
νες της EWG. Θα βρείτε 
τα προϊόντα στην ιστοσε-
λίδα της Kypwell https://
kypwell.com, καθώς και σε 
επιλεγμένους μεταπωλητές 
της, σε Spa, στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό. 

McDoNaLD’s™
BETTER ToGEThER awaRDs 2019
Με μότο το “We Are Better Together”, η 
McDonald’s πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία 
τα Better Together Awards 2019 την Τρίτη 18 Φε-
βρουαρίου 2020 στο Κτήμα Κουσιουμή στη Λευ-
κωσία, παρουσία όλου του προσωπικού, της διεύ-
θυνσης και των συνεργατών της εταιρείας, καθώς 
και εκπροσώπων των ΜΜΕ.  Όπως κάθε χρόνο, 
η McDonald’s επιβραβεύει τις προσπάθειες των 
ανθρώπων της στο πλαίσιο μίας ετήσιας διοργά-
νωσης που ξεκινά με βραβεύσεις και εξελίσσεται 
σ’ ένα εκπληκτικό party, γεμάτο λάμψη, χαμόγελα, 
τραγούδι και ατέλειωτο χορό. H βραδιά ήταν αφι-
ερωμένη αποκλειστικά στους εργαζομένους της 
και με κεντρικό μήνυμα το “Better Together”, μέλη 
της διεύθυνσης επιβράβευσαν 16 υπαλλήλους 
που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε και διακρί-
θηκαν για το πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασί-
ας και αφοσίωσής τους. Πρόκειται για μια γιορτή 
που έγινε θεσμός, ένδειξη ότι η McDonald’s εμπι-
στεύεται και ξέρει να εκτιμά και να τιμά το προσω-
πικό της. Η μοναδική βραδιά έκλεισε με τραγού-
δια από τους καλλιτέχνες Stan 
και Josephine που ξεσήκωσαν 
τους καλεσμένους με τις επιτυ-
χίες τους, αφού έφθασαν στην 
Κύπρο για μία live και απο-
κλειστική εμφάνιση στα Bette
r Together Awards 2019 της 
McDonald’s

ΕΚΘΕσίωΜΑ ΚΑί νΕΑ ΠΡΟϊΟνΤΑ 
Η Vichy εξειδικεύεται στη μελέτη του Εκθεσιώματος, το οποίο περιλαμ-
βάνει όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες που επηρε-
άζουν τη φυσιολογική κατάσταση της επιδερμίδας μας και συμβάλλουν 
στην επιτάχυνση της γήρανσής της. Η VICHY μετά από χρόνια ερευνών 
και μελετών δημιουργεί σήμερα τα πιο προηγμένα και καινοτόμα πρωτό-
κολλα αντιγήρανσης. Ο στόχος τους είναι η μεγιστοποίηση των αποτελε-
σμάτων των προϊόντων που χρησιμοποιούμε στην επιδερμί-
δα μας. Τα πρωτόκολλα δημιουργήθηκαν για να προσφέ-
ρουν συμπληρωματική δράση των 
συνθέσεων, ολοκληρωμένη κάλυ-
ψη αναγκών της επιδερμίδας και 
αντιμετώπιση των βλαβών από τον 
σύγχρονο τρόπο ζωής. 

Clinique iD
Νέο, αΝαλαφρο oil-free gel έΝυδατωσησ

  aLEXaNDER coLLEGE

ΔίΑΛΕξΗ νίΚΟΥ ΛΥγΕΡΟΥ σΤΟ 
ALExANDER COLLEGE
Το τμήμα Interior Design του Alexander 
College διοργάνωσε διάλεξη/εργαστή-
ριο με ομιλητή τον Δρα νίκο Λυγερό 
με θέμα: «Smart games out of Interior». 
Φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν την ομιλία και να δουν ζωντανά τα 
έξυπνα παιχνίδια που εντάσσονται στον 
τομέα της «Έξυπνης Παιδείας». Ο Δρ 
νίκος Λυγερός είναι ένας σπουδαίος 
Έλληνας μαθηματικός, συγγραφέας, 

ακαδημαϊκός, 
στρατηγικός ανα-
λυτής, σεναριο-
γράφος, ποιητής 
και ζωγράφος. 
Είναι γνωστός 
στο ευρύ κοινό για την εξαιρετικά υψηλή 
νοημοσύνη του. Είναι ο μοναδικός Έλ-
ληνας με δείκτη νοημοσύνης 189 και 
ένας από τους εξυπνότερους ανθρώ-
πους στον κόσμο. Η νοημοσύνη του συ-
ναντάται 1 φορά σε κάθε 80 εκατομμύ-
ρια ανθρώπους. 

Kypwell
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  Lancaster

Άλλο ένα πεντάστερο ξενο-
δοχείο προσθέτει στη συλ-
λογή της η Louis Hotels. Ο 

όμιλος ξενοδοχείων, που έγινε συ-
νώνυμος με την ποιοτική εμπειρία 
φιλοξενίας, ανακοίνωσε την ενοι-
κίαση και διαχείριση του πεντάστε-
ρου ξενοδοχείου Asterion Suites 
& Spa που βρίσκεται στην Κρήτη 

στον Πλατανιά Χανίων και συγκε-
κριμένα στην ιδιωτική παραλία Πύρ-
γου Ψηλονέρου. Το εντυπωσιακό 
ξενοδοχείο διαθέτει όλες τις ανέ-
σεις που θα κάνουν τη διαμονή του 
κάθε επισκέπτη μοναδική. Τα πολυ-
τελή δωμάτια και σουίτες με ιδιωτι-
κή πισίνα και τζακούζι του Asterion 
προσφέρουν εξαιρετικές επιλογές 

για τις πιο αξέχαστες διακοπές. Στο 
νέο ξενοδοχείο της Louis Hotels οι 
επιλογές φαγητού είναι ατελείωτες. 
Με τρία εστιατόρια και δύο μπαρ 
που προσφέρουν και φαγητό οι 
επισκέπτες μπορούν να περάσουν 
όλες τις ώρες τους στο μαγευτικό 
περιβάλλον του Asterion Suites & 
Spa.

ctc aUtOMOtIVe 
ΕνίσχυσΕ μΕ VolVo S90 

την κυβΕρνηση
Με σκανδιναβική ασφάλεια και πολυτέλεια  ενι-
σχύθηκε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων (ΥΜΕΕ), καθότι η CTC AUTOMOTIVE 
LTD παρέδωσε στόλο από Volvo S90 για χρή-
ση από κυβερνητικούς αξιωματούχους. Το κορυ-
φαίο Volvo S90 sedan με κορυφαίες τεχνολογίες 
συνδεσιμότητας χαρίζει μία διαισθητική διασύν-
δεση οθόνης αφής που συνδυάζει τις λειτουργίες 
του αυτοκινήτου, την πλοήγηση, τις συνδεδεμένες 
υπηρεσίες και τις εφαρμογές ψυχαγωγίας μέσα 
στο αυτοκίνητο, όπως Spotify, Pandora και TuneIn. 
Η ηγετική θέση της Volvo στον τομέα της ασφά-
λειας αυτοκινήτων επιβεβαιώνεται με το S90. Οι 
τεχνολογίες Intellisafe και Cit Safety ανιχνεύουν 
πιθανούς κινδύνους, χρησιμοποιώντας εξελιγμέ-
νη τεχνολογία ραντάρ και κάμερας και βοηθούν 
στην αποτροπή ατυχημάτων. Το Volvo S90 δια-
θέτει επίσης ανεπτυγμένα συστήματα βοήθησης 
οδήγησης, όπως σύστημα ημιαυτόματης οδήγη-
σης Pilot Assist.

tOyOta yarIs Wrc 
Δίπλη πΕρηφάνίά στο 
ράλί σουηΔίάσ
Ο Elfyn Evans σημείω-
σε την πρώτη του νίκη με 
την ομάδα της TOYOTA 
GAZOO Racing, κυριαρ-
χώντας πίσω από το τιμό-
νι του Toyota Yaris WRC 
στο Ράλι Σουηδίας και 
μόλις στον δεύτερό του 
αγώνα. Μαζί του στο βά-
θρο ήταν ο 19χρονος 
Kalle Rovanperä, ο οποίος 
κέρδισε τη συναρπαστική 
μάχη με τον ομόσταβλό 
του και παγκόσμιο πρωταθλητή Sébastien Ogier 
για την τρίτη θέση, με μια εκπληκτική διαδρομή 
μέσα από την Power Stage. Οι τρεις τους συνέχι-
σαν την εξαιρετική «εκκίνηση» της ομάδας στη σε-
ζόν με το νέο line-up των οδηγών, την ίδια στιγμή 
που η Toyota έχει πάρει το προβάδισμα των κατα-
σκευαστών του πρωταθλήματος και με τον Evans 
να μπορεί να διεκδικεί το πρωτάθλημα των οδη-
γών για πρώτη φορά στην καριέρα του. Τέλος, ο 
Ogier πέτυχε τον τρίτο ταχύτερο χρόνο, τερματίζο-
ντας τέταρτος, συλλέγοντας αρκετούς βαθμούς 
για το πρωτάθλημα οδηγών, όπου μέχρι στιγμής 
βρίσκεται στην τρίτη θέση, με πέντε βαθμούς λιγό-
τερους από τον Evans. www.toyota.com.cy

skIn LIfe serUM & 
nIght creaM
H Lancaster δημιούργησε το 
2018 τη συλλογή Skin Life, που 
απευθύνεται σε ηλικίες 24-35 και 
λειτουργεί σαν ασπίδα ενάντια 
στις συνθήκες που επιβαρύνουν 
την επιδερμίδα στο αστικό περι-
βάλλον. Περιλαμβάνει 2 βασικές 
τεχνολογίες: το Σύστημα Oxygen-
Fix και το Σύμπλεγμα Broad Anti-
Pollution. Επιπλέον, για ακόμα πιο 
ολοκληρωμένη δράση, όλες οι 

συνθέσεις εξασφα-
λίζουν μέγιστη ενυ-
δάτωση και βοη-
θούν στην πρόλη-
ψη των πρώτων ση-
μαδιών γήρανσης. 
Το αποτέλεσμα είναι υγιής, ενυδα-
τωμένη, προστατευμένη επιδερμί-
δα που πραγματικά λάμπει! Σήμε-
ρα, δύο νέα προϊόντα ολοκληρώ-
νουν τη ρουτίνα ομορφιάς σας, 
προσφέροντας ακόμα πιο απο-
τελεσματική προστασία ενάντια 
στους περιβαλλοντικούς ρύπους.

Louis HoteLs
Πρόσθεσε στα ξενόδόχεία τησ τό Πενταστερό Asterion στην Κρητη

Τα ΚαΤαΣΤΗΜαΤα CELIO ΣΤΕλνΟΥν 
Εναν ΜΕγαλΟ ΤΥΧΕΡΟ ΣΤΗ ΣΥναΥλία 

ΤΗΣ DUA LIPA ΣΤΗ γΕΡΜανία
Be the ΟνΕ! Η γαλλική μάρκα ανδρικής ένδυ-
σης CELIO και ο ραδιοφωνικός σταθμός NRJ 
στέλνουν έναν μεγάλο τυχερό μαζί με ακόμα ένα 
άτομο στη συναυλία της Dua Lipa στη γερμανία, 
που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2020. 
Το όνομα του μεγάλου νικητή θα ανακοινωθεί 
το Σάββατο, 11 απριλίου 2020, στο κατάστη-
μα CELIO στο My Mall στη λεμεσό. Με μερικά 
απλά βήματα μπορεί κάποιος να μπει στην κλή-
ρωση και να διεκδικήσει το μεγάλο δώρο από τα 
καταστήματα CELIO. Συγκεκριμένα, ο κάθε υπο-
ψήφιος θα πρέπει να επισκεφθεί ένα κατάστημα 
CELIO, να κάνει αγορές €50 σε μία απόδειξη, 
να συμπληρώσει τα στοιχεία του και αυτόματα θα 
μπαίνει σε κλήρωση. Οι κάλπες αυτές θα βρίσκο-
νται σε όλα τα καταστήματα CELIO παγκύπρια 
από τις 17 Φεβρουαρί-
ου 2020. Βρείτε τα κα-
ταστήματα CELIO: λευ-
κωσία: The Mall of 
Cyprus, Nicosia Mall, 
λεμεσός: My Mall
Πάφος: Kings Avenue 
Mall www.facebook.
com/celiochypre/ 
Instagram: @celiocy

Be the One!

  UnIcars

ΕΚΠαίδΕΥΤίΚα ΣΕΜίναΡία ΣΤΗν 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤίΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 
Η ηλεκτροκίνηση και κατ’ επέκτα-
ση το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι 
το μέλλον και η Unicars αυτό το 
γνωρίζει πολύ καλά. Ο νέος αυ-
τός τομέας που διαμορφώνεται δεν 
αποτελεί μόνο μελλοντικό σχέδιο 
της UNICARS, αλλά και επιτακτική 
ανάγκη εξέλιξης. ας μην ξεχνάμε 
πως η Unicars, λόγω και της σχέσης 
της με το Volkswagen Group, στο 
οποίο ανήκουν όλα τα brands του 

Ομίλου, έχει προετοιμαστεί αποτελε-
σματικά γι’ αυτή τη μετάβαση καιρό 
πριν και γίνεται φορέας αυτής της 
αλλαγής στην Κύπρο. 
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όταν νομίζεις ότι έχεις τη δυνα-
τότητα για κάποιες σπατάλες, θα 
πρέπει να δείξεις αυτοσυγκράτη-
ση, ώστε να μη ζήσεις την περίο-
δο των ισχνών αγελάδων. 

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Θα νιώσεις εξαιρε-
τικά δραστήριος και 

παραγωγικός και θα αγωνιστείς 
με όλες σου τις δυνάμεις, προκει-
μένου να πετύχεις τους στόχους 
και τις φιλοδοξίες σου. Πέραν 
από την επίτευξη των επαγγελ-
ματικών σου φιλοδοξιών, το ίδιο 
διάστημα θα έχεις την ευκαιρία 
να αφιερώσεις περισσότερο χρό-
νο στο σπίτι και την οικογένειά 
σου, να αποκαταστήσεις τυχόν 
προβλήματα και διαφωνίες με 
τα μέλη της οικογένειάς σου και 
να δημιουργήσεις μια ευχάριστη 
ατμόσφαιρα.

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Το διάστημα αυτό 
μπορεί να θεωρηθεί 

κάπως υποτονικό για σένα, κα-
θώς θα κλειστείς περισσότερο 
στον εαυτό σου και ακόμα κι αν 
ασχοληθείς με κάποιες δραστηρι-
ότητες, αυτές θα γίνουν κάτω από 
άκρα μυστικότητα. Ίσως ο φόβος 
μήπως διαρρεύσουν κάποιες ση-
μαντικές κινήσεις σου σε απομα-
κρύνει ακόμα και από τα πιο έμπι-
στά σου άτομα, καθώς μπορεί να 
νιώθεις ότι είναι η τελευταία σου 
ευκαιρία να πετύχεις. 

ιχθΥες 

20/2 - 20/3
Επαγγελματικές 
προτάσεις, που μπο-

ρεί να προκύψουν ακόμα και από 
το εξωτερικό, μπορούν να σου 
ανοίξουν ενδιαφέρουσες προο-
πτικές και να αλλάξουν προς το 
καλύτερο τη ζωή σου. Ευχάριστες 
εξελίξεις αναμένονται και στην 
προσωπική σου ζωή, όπου μπο-
ρείς να επισημοποιήσεις μια μα-
κροχρόνια σχέση, ενώ, αν είσαι 
αδέσμευτος, ένας νέος έρωτας 
μέσα από το φιλικό σου περιβάλ-
λον θα έχει σύντομα την εξέλιξη 
που επιθυμείς.

του ηλιακού σου ωροσκοπίου 
και στρέφει το ενδιαφέρον σου 
στην οικογένεια και στο σπίτι 
σου. Είναι πιθανό να έρθεις αντι-
μέτωπος με αρκετά προβλήματα 
που ζητούν άμεση λύση, με απο-
τέλεσμα να βάλεις για λίγο σε 
δεύτερη μοίρα τις επαγγελματι-
κές σου υποχρεώσεις. Δεν απο-
κλείεται μάλιστα τα γεγονότα 
αυτά να επηρεάσουν δυσμενώς 
τόσο τα οικονομικά σου όσο και 
τη σχέση σου με τον σύντροφό 
σου. 

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Συμφωνίες ή νέα ξε-
κινήματα που θα γί-

νουν αυτή την περίοδο θα σε 
ενθουσιάσουν, θα σου δώσουν 
τη δυνατότητα να αναδείξεις τα 
ταλέντα σου και θα εξελιχθούν 
πολύ θετικά. Ταξίδια, σύντομες 
μετακινήσεις, αλλά και το συγ-
γενικό σου περιβάλλον μπορεί 
επίσης να παίξουν ένα σημαντι-
κό ρόλο στις υποθέσεις που σε 
απασχολούν. Ευχάριστη αναμέ-
νεται και η πορεία της αισθημα-
τικής σου ζωής, ενώ, αν είσαι 
ελεύθερος, μια νέα γνωριμία θα 
σε συναρπάσει. 

τόξότΗς
23/11 - 21/12
Πρόκειται για ένα 
διάστημα, κατά το 

οποίο τα οικονομικά σου θα πα-
ρουσιάσουν σημαντικές αυξο-
μειώσεις, τις οποίες θα πρέπει 
να προσέξεις. Γι’ αυτό ακόμα και 

κρίνονται όμως απαραίτητες. Αν 
μάλιστα διατηρείς κάποιες σχέ-
σεις που φρενάρουν την προσωπι-
κή σου πρόοδο, δεν θα διστάσεις 
καθόλου να τις βγάλεις μια για πά-
ντα από τη ζωή σου. 

Λεων
23/7 - 23/8
Θα υπάρξει 

έντονη δραστηριότητα στη δου-
λειά σου, όπου είναι πιθανό να 
αναλάβεις περισσότερες ευθύνες 
και υποχρεώσεις, που ωστόσο θα 
σου δώσουν την ευκαιρία να ανα-
δείξεις τις ικανότητές σου και να 
ανταμειφθείς ανάλογα. Αν ανή-
κεις στους άνεργους Λέοντες ή 
αναζητάς μια νέα κατεύθυνση, εί-
ναι πολύ πιθανό αυτό το διάστημα 
να βρεις κάτι που θα ανταποκρίνε-
ται στα προσόντα σου. 

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Το σύμπαν θα συνω-

μοτήσει, προκειμένου να σε βο-
ηθήσει να εκπληρώσεις όλες τις 
επιθυμίες σου και να πραγματοποι-
ήσεις τα όνειρά σου. Τόσο στον 
επαγγελματικό τομέα όσο και 
στον οικονομικό, αλλά και στον 
αισθηματικό, η ζωή σου θα πάρει 
μια ευχάριστη τροπή, αφού οι στό-
χοι που θα κατακτήσεις θα είναι 
μόνιμοι και θα έχουν μακροπρόθε-
σμα οφέλη. 

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Ο Άρης περνάει 
στον τέταρτο οίκο 

κριός 

21/3 - 20/4
Το διάστημα αυτό 

θα υπάρξουν σημαντικές εξελί-
ξεις στα επαγγελματικά σου, αρ-
κεί φυσικά να δραστηριοποιηθείς 
κατάλληλα και να εντείνεις τις 
προσπάθειές σου για ένα καλύ-
τερο αύριο. Παρόλο που ο Άρης 
δεν είναι ο πλανήτης που θα στρώ-
σει στον δρόμο σου λουλούδια, 
μπορεί να σου φέρει την καταξίω-
ση που ζητάς, αν συγκεντρωθείς 
και αφοσιωθείς στην επίτευξη των 
στόχων σου. 

τΑΥρός
 21/4 - 21/5

Το διάστημα αυτό θα 
αποδειχθεί αρκετά 

θετικό για το ζώδιό σου, καθώς θα 
υπάρξουν ευχάριστες εξελίξεις σε 
θέματα που σε απασχολούν και 
που μπορούν να σημάνουν ακόμα 
και την αφετηρία μιας νέας ζωής. 
Το εξωτερικό ή άτομα που σχετίζο-
νται με αυτό μπορούν να σου προ-
σφέρουν σημαντικές ευκαιρίες και 
δεν αποκλείεται να εγκατασταθείς 
μόνιμα σε μια άλλη χώρα, ειδικά 
αν αυτό είναι κάτι που επιδιώκεις. 

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Το διάστημα αυτό 
το ενδιαφέρον σου 

θα μονοπωλήσουν τα οικονομικά 
σου, όπου θα προσπαθήσεις να 
δημιουργήσεις μια νέα σταθερότη-
τα. Οι προσπάθειές σου δεν θα εί-
ναι εύκολες, καθώς θα υπάρξουν 
αρκετά σκαμπανεβάσματα που θα 
σε βγάλουν από το πρόγραμμά 
σου και εκείνο στο οποίο θα πρέ-
πει να εστιάσεις την προσοχή σου 
είναι η τακτοποίηση τυχόν οφειλών 
σου, καθώς δεν αποκλείεται να 
σημειωθεί και μια μείωση στα ει-
σοδήματά σου. 

κΑρκινός 

22/6 - 22/7
Οι καταστάσεις 

θα σε αναγκάσουν να δεις με 
άλλο μάτι τις σχέσεις που υπάρ-
χουν στη ζωή σου, φιλικές, αι-
σθηματικές, επαγγελματικές, και 
να δρομολογήσεις εξελίξεις που 
μπορεί να μην είναι ευχάριστες, 

ZωδιΑ

  ΤΖΑΣΤΙΝ ΝΤΡΟΥ ΜΠΙΜΠΕΡ 1/03/1994

Ο Τζάστιν Ντρου Μπίμπερ είναι Καναδός τρα-
γουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγω-
γός. Το 2007 τον ανακάλυψε ο μάνατζερ ταλέ-
ντων Σκούτερ Μπράουν από τα βίντεο που είχε 
αναρτήσει στο YouTube. O Μπίμπερ κυκλοφό-
ρησε τον πρώτο του δίσκο, My World, ο οποί-
ος έγινε γνωστός στις ΗΠΑ επειδή είχε εκατομ-
μύρια πωλήσεις. Το πρώτο άλμπουμ κανονικού 
μήκους του Καναδού, My World 2.0, κυκλοφό-
ρησε τον Μάρτιο του 2010. Έφτασε στην κορυφή 
σε πολλές χώρες και έγινε πλατινένιο στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Είχε προηγηθεί το single «Baby», το 
οποίο είναι το τραγούδι που έχει γνωρίσει την πε-
ρισσότερη δυσαρέσκεια. 

EP
A
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Mε μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή, 
14 Φεβρουαρίου, στο 

Ολυμπιακό Μέγαρο η εκδήλωση - 
θεσμός της Χαραλαμπίδης Κρίστης, 
αφού για τέταρτη συνεχή χρονιά η 
εταιρεία επιλέγει την ημέρα της αγά-
πης για να ανακοινώσει τις δράσεις 
της, στο πλαίσιο του προγράμματος 
έμπρακτης προσφοράς και κοινωνι-
κής αλληλεγγύης της Χαραλαμπίδης 
Κρίστης «Συμμετοχή». 
Φέτος, σε ένα Ολυμπιακό Μέγαρο 
το οποίο διαμορφώθηκε ειδικά για να 
παραπέμπει σε… στίβο, με ιδιαίτερη 
τιμή και περηφάνια η Χαραλαμπίδης 

Το προγραμμα έμπρακΤης προςφορας και κοινωνικης 
αλληλέγγύης «ςύμμέΤοχη» Της χαραλαμπιδης 
κριςΤης μαζι μέ Τούς καλύΤέρούς μας, Τούς 
πρωΤαθληΤές Της κύπρού, ςΤον δρομο για Το Τοκιο!

ςΤον δρομο για Το Τοκιο 
μέ Το καλύΤέρο μας!

ADVERTORIAL

Κρίστης ανακοίνωσε τη συμμετοχή της 
στο πρόγραμμα Υιοθεσίας Αθλητών 
της ΚΟΕ με την υιοθέτηση της Εθνικής 
Ολυμπιακής Ομάδας Στίβου, 13 δηλα-
δή αθλητών, καθώς και 5 αθλητών της 
Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής 
Ομάδας. Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Υιοθεσίας Αθλητών, από τις 15 
Φεβρουαρίου όλες οι συσκευασίες 
γαλατάκι κυκλοφορούν σε συλλεκτικές 
συσκευασίες, όπου απεικονίζονται οι 
αθλητές της ΚΟΕ και της ΚΕΠΕ.
Η Χαραλαμπίδης Κρίστης στηρίζει και 
τιμά τον αθλητισμό. Σε αυτό το πλαίσιο 
και πιστή στο όραμά και στη δέσμευσή 
της για τη διάδοση του Ολυμπιακού και 

Παραολυμπιακού ιδεώδους, συμμετέ-
χει ως Μέγας Χορηγός της Κυπριακής 
Ολυμπιακής Επιτροπής και της Κυπρια-
κής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτρο-
πής. Παράλληλα, στηρίζει πολυεπίπεδα 
Κύπριους αθλητές, Ολυμπιονίκες και 
Παραολυμπιονίκες μέσω της παγκύ-
πριας εκστρατείας «Στον Δρόμο για 
το Τόκιο, με το καλύτερό μας!» 
Η εκδήλωση, που κορυφώθηκε με την 
παρουσίαση των πρωταθλητών μας, 
τόσο της Εθνικής Ομάδας Στίβου όσο 
και της Ομάδας των Παραολυμπιονι-
κών, διανθίστηκε με ένα εξαιρετικό χο-
ρευτικό-κινησιολογικό δρώμενο, καθώς 
και με την παρουσίαση και προβολή της 

κεντρικής διαφημιστικής εκστρατείας 
με πρωταγωνιστές τους πρωταθλητές 
μας και τα επίλεκτα προϊόντα της Χα-
ραλαμπίδης Κρίστης. Η ταινία έκανε 
πρεμιέρα στις 14 Φεβρουαρίου και 
θα μπει στη ζωή μας μέσα από επικοι-
νωνία (ATL, BTL, TTL) για να μεταφέρει 
την εταιρική φιλοσοφία, τη θέληση 
των αθλητών μας και τη στήριξή της 
Χαραλαμπίδης Κρίστης! 

#StonDromoGiaToTokyo  #ToKaliteroMas  #CharalambidesChristis
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ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ. 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΟΔΑΣ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ, Ο GIORGIO ARMANI 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΑΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ

χΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Χωρίς κοινό παρουσίασε την επίδει-
ξη μόδας της φθινοπωρινής συλ-
λογής του στο πλαίσιο της Εβδο-

μάδας Μόδας του Μιλάνου την Τετάρτη, 
25 Φεβρουαρίου, ο διάσημος σχεδια-
στής Giorgio Armani. Η επίδειξη μόδας του 
διάσημου σχεδιαστή κινηματογραφήθηκε σε 
ένα άδειο θέατρο χωρίς εκπροσώπους του 
Τύπου και αγοραστές και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούσαν να την παρακολουθήσουν από 
την ιστοσελίδα του ιταλικού οίκου μόδας και 
τους λογαριασμούς του στο Facebook και 
στο Instagram. O Ιταλός σχεδιαστής είχε 
προγραμματίσει δύο επιδείξεις μόδας στην 

έδρα του, στη Via Bergognone, την τελευ-
ταία ημέρα της Εβδομάδας Μόδας του Μι-
λάνου, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου. Η 
απόφαση αυτή λήφθηκε για να αποφευχθεί 
οποιοσδήποτε κίνδυνος των παρευρισκό-
μενων από το κορωνοϊό. Ο σχεδιαστής πα-
ρουσίασε τη φθινοπωρινή του συλλογή της 
σειράς Emporio Armani. Να θυμίσουμε ότι 
οι επιδείξεις μόδας των διάσημων σχεδια-
στών ξεκίνησαν την Τετάρτη 19 Φεβρουαρί-
ου. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: κυΠΕ

lAst
pAGe

Ο διάσημος σχεδιαστής μαζί 
με τα μοντέλα του κατά την 
περσινή επίδειξη μόδας που 
πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο.

Χωρίς κοινό 
πραγματοποιήθηκε η 

φετινή επίδειξη μόδας 
του διάσημου σχεδιαστή.



Fruits & Fibres Regular
Fruits & Fibres Strong

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ EVZEEN.COM

Τα συμπληρώματα δ ιατροφής δεν  ε ίνα ι  υποκατάστατα μ ιας  ποικ ίλης 
και  ισορροπημένης δ ιατροφής και  ενός υγ ιούς τρόπου ζωής.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ONLINE:


	OK_1-1_cov
	OK_2-2_cov
	OK_3-3_inn
	OK_4-4_inn
	OK_5-5_inn
	OK_6-6_inn
	OK_7-7_inn
	OK_8-8_inn
	OK_9-9_inn
	OK_10-10_inn
	OK_11-11_inn
	OK_12-12_inn
	OK_13-13_inn
	OK_14-14_inn
	OK_15-15_inn
	OK_16-16_inn
	OK_17-17_inn
	OK_18-18_inn
	OK_19-19_inn
	OK_20-20_inn
	OK_21-21_inn
	OK_22-22_inn
	OK_23-23_inn
	OK_24-24_inn
	OK_25-25_inn
	OK_26-26_inn
	OK_27-27_inn
	OK_28-28_inn
	OK_29-29_inn
	OK_30-30_inn
	OK_31-31_inn
	OK_32-32_inn
	OK_33-33_inn
	OK_34-34_inn
	OK_35-35_inn
	OK_36-36_inn
	OK_37-37_inn
	OK_38-38_inn
	OK_39-39_inn
	OK_40-40_inn
	OK_41-41_inn
	OK_42-42_inn
	OK_43-43_inn
	OK_44-44_inn
	OK_45-45_inn
	OK_46-46_inn
	OK_47-47_inn
	OK_48-48_inn
	OK_49-49_inn
	OK_50-50_inn
	OK_51-51_inn
	OK_52-52_inn
	OK_53-53_inn
	OK_54-54_inn
	OK_55-55_inn
	OK_56-56_inn
	OK_57-57_inn
	OK_58-58_inn
	OK_59-59_inn
	OK_60-60_inn
	OK_61-61_inn
	OK_62-62_inn
	OK_63-63_inn
	OK_64-64_inn
	OK_65-65_inn
	OK_66-66_inn
	OK_68-68_cov

