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ΣΟΛΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

«ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ»
Η ΓΝΩΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΜΙΛΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ

ΧρΟνΙα ΠΟΛΛα
τΟ ΟΚ! γΙΟρταζεΙ δωδεΚα 
ΧρΟνΙα εΠΙτΥΧΙαΣ!

ΠαγΚΟΣμΙα ημερα
τηΣ γΥναΙΚαΣ
αΥτεΣ ΠΟΥ εγραΨαν 
ΙΣτΟρΙα

ντεζΙρε ΠΟτερ
«τα MEDIA MEγεΘΥνΟΥν 
τΟ ζητημα τΟΥ 
ΚΟρωνΟΪΟΥ»
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MΠΡΑΝΤ ΠΙΤ

BIG
PICTURE

Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του 
Διαδικτύου, διάσημα αστέρια του 
Χόλιγουντ προωθούν τους Αμερικα-

νούς πολίτες να ψηφίσουν στις εκλογές 
του 2020 των ΗΠΑ, ανεξάρτητα από τις 
πολιτικές τους προτιμήσεις. Στο βίντεο εμ-
φανίζονται, μεταξύ άλλων, οι Μπραντ Πιτ, 
Λόρα Ντερν και άλλοι γνωστοί ηθοποι-
οί, όπως οι Άνταμ Σάντλερ, Σίνθια Ερίβο, 
Αντόνιο Μπαντέρας, Κρις Έβανς, Ολί-
βια Γουάιλντ, Ντακότα Φάνινγκ και άλλοι, 
στέλνοντας το μήνυμα «Ψηφίζω επειδή 
πιστεύω στην αλλαγή». Οι διάσημοι θεω-

ρούν ότι η ανάληψη πιο ενεργού ρόλου 
στον πολιτικό διάλογο είναι ένας τρόπος 
για να σταλεί ένα μήνυμα σχετικά με τις 
προεδρικές εκλογές του 2020. Ο Μπραντ 
Πιτ κατέστησε σαφή την άποψή του για τον 
σημερινό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά 
τη διάρκεια της ομιλίας του όταν του απο-
νεμήθηκε το Όσκαρ Καλύτερης Β’ Ανδρι-
κής Ερμηνείας για τον ρόλο του στην ται-
νία «Κάποτε στο Χόλιγουντ». «Μου είπαν 
ότι έχω μόνο 45 δευτερόλεπτα εδώ, που 
είναι 45 δευτερόλεπτα περισσότερα από 
ό,τι η Γερουσία έδωσε στον Τζον Μπόλτον 

αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Μπραντ 
Πιτ στη σκηνή των βραβείων Όσκαρ, κερ-
δίζοντας χαμόγελα και χειροκροτήματα 
από το λαμπερό κοινό του. Ο Μπραντ Πιτ 
αναφερόταν στον Τζον Μπόλτον, πρώην 
σύμβουλο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Τραμπ σε εθνικά θέματα, στον οποίο 
οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές δεν επέ-
τρεψαν να καταθέσει στη δίκη Τραμπ, ενώ 
δεν δέχθηκαν καμία κατάθεση από κανέ-
ναν άλλο μάρτυρα.  ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EPA

ΣΤΑΡ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΕΝΩΝΟΥΝ
ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ
ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΣΗΜΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΚΑΛΟΥΝ 

ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2020 
ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΟΤΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΟΚ!
Ήταν Κυριακή, 2 Μαρτίου 2008, όταν το περιοδικό 
ΟΚ! έκανε την εμφάνισή του στα περίπτερα της 
Κύπρου, φέρνοντας τα πάνω-κάτω στον χώρο των 
έντυπων μέσων. Τότε όλοι συζητούσαν και σχολίαζαν 
θετικά το νέο περιοδικό, ενώ όλος ο κόσμος του 
θεάματος και οι κοσμικοί επιζητούσαν να δουν τις 
εκδηλώσεις που διοργάνωναν μέσα από το περιοδικό μας. Δώδεκα 
χρόνια μετά εξακολουθώ να κρατώ στα χέρια μου το «δικό μου» παιδί, 
το οποίο έχει φτάσει πλέον στην εφηβεία. Όπως όλα τα μικρά παιδιά 
που μεγαλώνουν, έτσι και το ΟΚ! έχει τη δική του ταυτότητα, τον δικό 
του ανάλαφρο χαρακτήρα και είναι ξεχωριστό από μόνο του. Μπορεί 
στα χρόνια που πέρασαν να είχαμε τις δυσκολίες μας, αλλά πάντοτε 
πιστεύουμε ότι μπορούμε και για πολύ καλύτερα. Δώδεκα χρόνια 
μετά και είμαστε ακόμη εδώ, να ψυχαγωγούμε και να στέλνουμε ο 
καθένας από εμάς το δικό του θετικό μήνυμα. Εξακολουθούμε ακόμη 
και σήμερα να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να είμαστε μια 
ενωμένη ομάδα, που θέλει πάντοτε να φαίνεται μέσα από τη δουλειά 
της, έχοντας στο μυαλό μας όλους εσάς που ανελλιπώς μας διαβάζετε.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaθε εβδΟμΑδΑ
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για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέ-
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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑΤΟ ΟΚ! ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΤΕΖΙΡΕ ΠΟΤΕΡ
«ΤΑ MEDIA MEΓΕΘΥΝΟΥΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ»
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Blooming time
ΑγΑπΑμε το natural simplicity, ΑλλΑ κΑι
τον ρομΑντισμο που Αποπνεει το Ανθισμενο 
τοπιο. πΑστελ τονοι σε φλορΑλ φοντο 
ΑνΑδεικνυουν το στυλ σου κΑι σε οδηγουν
στη νεΑ εποχη. 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
STYLING: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ 
ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ILoNa GaramvoLGYI 
ΜΑΛΛΙΑ: ELENI PETroY bY haIrSPraY 
ΜΟΝΤΕΛΟ: adrIaNa SofokLEouS, madISoN modEL aGENcY cY 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ NTINoS chrISTodouLIdES NurSErIES LTd ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟξΕΝΙΑ 
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Out in the fields

Μπλούζα Oasis €47, deBenhAMs.
Τρικό €29.99, MAnGO.

Φούστα €49.50, MARKs&sPenCeR.
Γαλότσες από προσωπική συλλογή
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True beauTy

Μπλούζα Oasis €47, DebeNHaMS.
Τρικό €29.99, MaNGO.
Φούστα €49.50, MarKS&SPeNCer.
Γαλότσες από προσωπική συλλογή.
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Florist stories

Τοπ Idol €26, toP sHoP.
Μπλούζα €39.95, ZArA.

Φούστα Ichi €49.95, DeBeNHAMs.
Πέδιλο Celestino €18.60, DeBeNHAMs.

Κάλτσες από προσωπική συλλογή.
Καπέλο από προσωπική συλλογή.
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Day Dreaming

Φόρεμα €170, minT.
Ζακέτα Rocket X Lunch €225, UBer.
Φουλάρι από προσωπική συλλογή.
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Natural simplicity

Μπλούζα Oasis €47, DEBENHams.
Αμάνικο τρικό €39.95, Zara.

Φούστα €49.50, marKs&spENcEr.
Πέδιλο €35.99, maNGO.

Καπέλο από προσωπική συλλογή.
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Trench coaT romance

Trench coat Jovonna €109, ToP ShoP.
Μπλούζα €29.95, Zara.
Φόρεμα Orsay €39.99, DeBenhamS.
Headband, TonIa K.
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ΣύγχρονοΣ ρομαντιΣμοΣ

Πουκάμισο €35, MARKS&SPENCER.
Παντελόνι €39.95, ΖαRA.

Ζώνη €12, MARKS&SPENCER.
Παπούτσια €29.50, MARKS&SPENCER.

Φουλάρι από προσωπική συλλογή.
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ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΡΟΓΥΝΑ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

ΤΟN ΣΕΞΙ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΕΔΕΙΞΕ Ο SAINT LAURENT ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΟΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ. Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΘΗΛΥΚΑ ΡΟΥΧΑ

Ο οίκος Saint Laurent πα-
ρουσίασε μια υπέροχη 
συλλογή στo πλαίσιo της 

Εβδομάδας Mόδας στο Παρίσι. 
Τα νέα trends, τα οποία θα κάνουν 
την εμφάνισή τους τη σεζόν Φθινό-
πωρο/Χειμώνας 2020/21, ανέ-

δειξαν τη γυναίκα λανσάροντας 
τον πιο σέξι εαυτό της. Μέσα από 
τις δημιουργίες του ο μόδιστρος 
Anthony Vaccarello κατάφερε γι’ 
ακόμη μια φορά να ντύσει τα μοντέ-
λα του με τα πιο θηλυκά και ελιτί-
στικα androgynous κοστούμια και 

blazers. Η μοναδική ικανότητά του 
να «ξυπνάει» την '80s & '90s αισθη-
τική του οίκου -προτείνοντας mini 
φούστες, στενά λάτεξ παντελόνια 
και μεσάτα μοναδικά σακάκια, σή-
μα-κατατεθέν του brand- φάνηκε 
γι’ακόμη μια φορά άξια των περι-

στάσεων. Να σημειωθεί ότι ο οίκος 
Saint Laurent για το φετινό φθινό-
πωρο αποχωρίστηκε για λίγο την 
κουλτούρα του εμβληματικού μαύ-
ρου χρώματος και κατάφερε να πα-
ρουσίαση τη νέα μόδα για τις δυνα-
μικές γυναίκες του σήμερα.
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VALENTINO

O ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΕΙΧΕ 
ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΣΜΟ, ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΕΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 
Ο ΟΙΚΟΣ VALENTINO, ΔΙΑ 
ΧΕΙΡΟΣ PIERPAOLO PICCIOLI

Έντονα χρώματα και όγκους που παρέπε-
μπαν στον ρομαντισμό παρουσίασε ο οίκος 
Valentino, διά χειρός Pierpaolo Piccioli. O δι-
άσημος σχεδιαστής έδειξε και την άλλη πλευ-
ρά του, κρατώντας φυσικά τον δυναμισμό 
της γυναίκας και παραμένοντας παράλληλα 
επίκαιρος. Παρόλο που ο σχεδιαστής είναι 
γνωστός γιατί χρησιμοποιεί διαφορετικά μο-
ντέλα στα σόου του, εντούτοις στη νέα συλ-
λογή του επέλεξε να παρουσιάσει περισσότε-
ρες μελαμψές γυναίκες αλλά και μοντέλα με 
καμπύλες. Παράλληλα, στην ίδια πασαρέλα 
περπάτησαν και άνδρες, κάτι που δεν έχει ξα-
νασυμβεί στο παρελθόν. Το χρώμα που κυρι-
άρχησε ήταν το μαύρο, το κόκκινο αλλά και 
κάποια μοτίβα από λεοπάρ. 

ΜUGLER 

H ANATΡΕΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΕΛΑ 

ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MUGLER, ΚΕΪΣΙ
ΚΑΝΤΒΑΛΑΝΤΕΡ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ

ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΚΑΙ 

ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ 
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πρωταγωνίστρια της φετινής επίδειξης 
του οίκου Mugler ήταν η Μπέλα Χα-
ντίντ, η οποία ανέδειξε με τον καλύτε-
ρο τρόπο τις δημιουργίες του οίκου. Το 
όμορφο μοντέλο εμφανίστηκε με μια 
ολόσωμη δημιουργία που αγκάλιαζε 
το σώμα και αναδείκνυε τις καμπύλες 
της. Επίσης τα μοντέλα φόρεσαν δερ-
μάτινα κομμάτια σε μαύρο, βαθύ  κόκ-
κινο και μπλε ελεκτρίκ αλλά και σέξι 
κορμάκια, φορεμένα κάτω από ογκώ-
δη παλτό. Οι διαφάνειες και το μαύρο 
ύφασμα κάλυπταν τα απολύτως απα-
ραίτητα, χωρίς, ωστόσο, να φαίνεται 
προκλητικό.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Ο διάσημος σχεδιαστής 
Pierpaolo Piccioli μετά
το τέλος της επίδειξης.

Η Μπέλα Χαντίντ εντυπωσίασε 
τους παρευρισκομένους
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Η Κέιτ Μίντλετον γι’ άλλη μια φορά 
έλαμψε με την παρουσία της κατά 
την τριήμερη επίσκεψή της στην 

Ιρλανδία μαζί με τον σύζυγό της Πρίγκιπα 
Ουίλιαμ. Το βασιλικό ζευγάρι επισκέφτηκε 
το ιστορικό ζυθοποιείο της πόλης Guinness 
Storehouse, στο Δουβλίνο, όπου απόλαυ-

σαν μπύρες, με τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ να 
κάνει πρόποση στα γαλλικά, σηκώνοντας 
την μπίρα του και λέγοντας Slainte. Αυτή 
όμως που δοκίμασε περισσότερο τις μπύ-
ρες ήταν η Κέιτ Μίντλετον, η οποία φαινό-
ταν κατενθουσιασμένη. Το ζευγάρι γνώρισε 
μια σειρά από άτομα από τους κλάδους 

ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ

ΜΑΓΝΗΤΙΣΕ
ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ Ο 
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ ΚΑΙ Η ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ. 
ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΚΛΕΨΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΟΜΩΣ, 

ΗΤΑΝ Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ

Η Κέιτ Μίντλετον, η οποία φόρεσε ένα εντυπωσιακό 
σκούρο πράσινο φόρεμα, αξίας περίπου 2.000 
δολαρίων. 

Είναι η πρώτη φορά που το πριγκιπικό ζευγάρι 
επισκέπτεται την Ιρλανδία.
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της δημιουργικής τέχνης, του αθλη-
τισμού, των επιχειρήσεων και των φι-
λανθρωπικών ιδρυμάτων, στο κυρι-
ότερο αξιοθέατο της πρωτεύουσας 
της Ιρλανδίας, το Δουβλίνο. Απα-
στράπτουσα ήταν η Κέιτ Μίντλετον, 
η οποία φόρεσε ένα εντυπωσιακό 
σκούρο πράσινο φόρεμα αξίας πε-
ρίπου 2.000 δολαρίων, τονίζοντας 
τη σιλουέτα της. Η τριήμερη βασιλι-
κή περιοδεία του Πρίγκιπα Γουίλιαμ 
και της Κέιτ Μίντλετον επικεντρώθη-
κε στα θέματα της συμφιλίωσης, της 
νεολαίας, του πολιτισμού, της βιω-
σιμότητας και του περιβάλλοντος. 
Παράλληλα, στη σύντομη επίσκεψή 
του, ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ απευθύν-

θηκε στους φιλοξενούμενους από 
τον χώρο του αθλητισμού, του κινη-
ματογράφου, της τηλεόρασης και 
των ενόπλων δυνάμεων στα ιρλανδι-
κά, προσφωνώντας τους «dhaoine 
uaisle» (Κυρίες και Κύριοι). Ο Πρί-
γκιπας Ουίλιαμ δήλωσε ότι είναι 
ιδιαίτερα ενθουσιασμένος που επι-
σκέφθηκε την Ιρλανδία αλλά και την 
αποθήκη Guinness. «Ερχόμενοι εδώ 
στην αποθήκη Guinness ακολουθού-
με τα βήματα της γιαγιάς μου, που 
της είχατε δείξει πως γίνεται η τέλεια 
μπύρα, το 2011», ανέφερε.  ok!   

τΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣτΟΦΗ 
ΦωτΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚυΠΕ

 
Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ δεν δίστασε να δοκιμάσει 
την εξαίρετη μπύρα. 

Στην πρόποσή του ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ εξέφρασε τον ενθουσιασμό 
του πίνοντας μπύρα. «Κυρίες και Κύριοι, επιτρέψτε μου να σας πω 
πως δεν συνηθίζω να ακολουθώ τη Βασίλισσα σε μία παμπ. Αλλά 
ανυπομονώ να δοκιμάσω κι εγώ για να δω εάν ισχύει η θεωρία πως 
η Guinness έχει καλύτερη γεύση στην Ιρλανδία, απ’ οπουδήποτε 
αλλού στον κόσμο».

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε στους παρευρισκόμενους
στα Ιρλανδικά.
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Μια συνάντηση τεσσάρων ωρών με τον εγγονό της, Πρίγκιπα Χάρι, 
είχε η Βασίλισσα Ελισάβετ στη βρετανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με 
τις τελευταίες πληροφορίες, ο Δούκας του Σάσσεξ μετέβη στην Αγ-

γλία και συναντήθηκε με τη γιαγιά του, η οποία τον προσκάλεσε να συζητήσουν 
από κοντά. Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, 
ενώ όπως δήλωσε πηγή του Παλατιού, η Βασίλισσα Ελισάβετ είπε στον εγγόνο 
της ότι είναι πάντα ευπρόσδεκτος εάν θελήσει να γίνει ξανά πλήρες μέλος της 
βασιλικής οικογένειας. Πάντως, απ’ ό,τι φημολογείται, η Βασίλισσα Ελισάβετ 
είπε στον Πρίγκιπα Χάρι πως τον αγαπά βαθιά και μπορεί να επιστρέψει όποτε 
θέλει. Ήταν η πρώτη φορά μετά το Megxit που γιαγιά και εγγονός συναντήθη-
καν μόνοι τους και μίλησαν για όσα συνέβησαν στο παρελθόν. Η Βασίλισσα 
πάντως δήλωσε παράλληλα στο εγγόνο της ότι στο Παλάτι είναι ευπρόσδεκτη 
και η σύζυγός του Μέγκαν. Όπως φημολογείται, ο Πρίγκιπας Χάρι εξέφρασε 
την επιθυμία του να εξακολουθήσει να ζει στον Καναδά μαζί με τη οικογένειά 
του και δεν προτίθεται να γυρίσει πίσω στο Παλάτι. Κατά την παραμονή του στο 
Λονδίνο ο Πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκε και με τον Τζον Μπον Τζόβι στο Abbey 
Road Studios, όπου ο ροκ σταρ ηχογράφησε ένα ιδιαίτερο single για τo Invictus 
Games Foundation. O 35χρονος Πρίγκιπας Χάρι υποδέχτηκε τον Αμερικανό 
ροκ σταρ, τον συνόδευσε στο στούντιο ηχογράφησης, ενώ επιχείρησε να τρα-
γουδήσει μαζί του. Στην ηχογράφηση συμμετείχε και η Invictus Games χορωδία 
και ο Πρίγκιπας Χάρι είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη της. Ο τίτλος του 
τραγουδιού είναι «Unbroken» και το στούντιο όπου έγινε η ηχογράφηση έχει 
βαριά ιστορία, καθώς εκεί είχαν ηχογραφήσει οι Beatles ένα από τα τελευταία 
album τους. Ο ροκ σταρ Τζον Μπον Τζόβι αστειευόμενος αποκάλεσε τον Πρί-
γκιπα Χάρι «ο καλλιτέχνης που ήταν παλαιότερα γνωστός ως πρίγκιπας», ενώ μι-
λούσε στο «The Zoe Ball Show Show».  ok!   

ΤΗΣ ΠΑριΣ ΧριΣΤΟφΗ 
φΩΤΟΓρΑφιΕΣ: epA

 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ -
 ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ
ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ, 
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕΤΕΒΗ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Βασίλισσα Ελισάβετ σε παλαιότερη φωτογραφία, 
όταν οι σχέσεις τους ήταν αρμονικές.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ, όπως φημολογείται, στη συνάντηση 
που είχε με τον εγγονό της του είπε ότι είναι ευπρόσδεκτος 
να γυρίσει ξανά ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.
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ΣΟΛΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΜΕ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ

Ο ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ 
ΤΗΝ ΟΔΗΓΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΓΥΝΑΙΚΑ. Η ΣΟΛΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟ ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ
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ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΜΕ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ

Ο ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ 
ΤΗΝ ΟΔΗΓΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΓΥΝΑΙΚΑ. Η ΣΟΛΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟ ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 
έντονης προσωπικότητάς της είναι ότι 
πατά γερά στα πόδια της. Η οποια-

δήποτε επιτυχία ή οικονομική άνεση δεν 
αποτελούν δεδομένα που επηρεάζουν τον 
χαρακτήρα της, αντιθέτως παραμένει απλή 
και προσιτή. H ίδια θεωρεί ότι ο ρόλος της 
γυναίκας έχει αλλάξει με το πέρασμα των 
χρόνων και πως όσο δυναμική κι αν είναι 
μια γυναίκα, ο άντρας πάντα πρέπει να έχει 
τον ρόλο του στύλου του σπιτιού, χωρίς να 
υποβαθμίζει τις ικανότητές της.

Σόλια, σε βρίσκουμε σε μίαν από 
τις πιο παραγωγικές και δημιουρ-
γικές φάσεις της επαγγελματικής 
σου καριέρας. Τι αλλάζει στο σκη-
νικό του brand Solly the Dolly; 
Η αλήθεια είναι πως όσο περνούν τα χρό-
νια, η δημιουργία και παραγωγικότητα αυ-
ξάνεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Ο χα-
ρακτήρας και η μοναδικότητα του brand 
παραμένουν τα ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι 
πως το Solly the Dolly αρχίζει να επεκτείνε-
ται όχι μόνο στους τομείς του ρουχισμού, 
αλλά και σε άλλους τομείς, όπως τα soft 
toys, παιδικά βιβλία κ.τ.λ., αποτέλεσμα της 
αγάπης του κόσμου και των συνεχώς αυξα-
νόμενων αναγκών του. Στόχος είναι κάτω 
από το brand Solly the Dolly να υπάρχει 
μια ομπρέλα από επιλογές που ο κάθε ένας 
μπορεί να έχει, ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Δουλεύεις σε έναν χώρο με αντικεί-
μενο τη μόδα. Για σένα αυτό σημαί-
νει να την ακολουθείς ή να τη δημι-
ουργείς; 
Δεν είμαι άτομο που ακολουθώ ένα συγκε-
κριμένο είδος trend και ίσως γι’ αυτό το 
brand ξεχωρίζει από άλλα που υπάρχουν 
στην αγορά. Η ταυτότητα και η ιδιαιτερότη-
τα του Solly the Dolly Brand είναι κάτι πολύ 
σημαντικό και όσο περνούν τα χρόνια αυτό 
θα γίνεται ακόμη πιο έντονο και εμφανές.

Φαίνεται πως το brand Solly the 
Dolly δεν μένει μόνο στον τομέα 
της ένδυσης, αλλά αγγίζει κι άλλες 
θεματικές, όπως παιδικά βιβλία, δι-
άφορες δραστηριότητες που αφο-
ρούν στα παιδιά αλλά και στη φι-
λανθρωπία. Είναι στα επιχειρηματι-
κά σου σχέδια η ανάπτυξη και σε 
αυτούς τους τομείς; 
Αυτοί οι τομείς, όπως κι άλλοι πολλοί, είναι 
στα πλαίσια της ανάπτυξής του, εφόσον το 
brand Solly the Dolly, παρόλο που ξεκίνησε 
με μαγιό, συνεχίζει και εφαρμόζεται και σε 
άλλα προϊόντα στην αγορά. Η φιλανθρω-
πία είναι κάτι που πλέον εγώ θεωρώ μέρος 
της καθημερινότητάς μου, εφόσον το να 
προσφέρουμε σε όσους συνανθρώπους 

μας έχουν ανάγκη -πόσω μάλλον στα παι-
διά που μας έχουν περισσότερη- είναι εξί-
σου σημαντικό τόσο για εμάς όσο και για 
εκείνα. 

Έχει ανακοινωθεί η συνεργασία 
σου με έναν από τους μεγαλύτε-
ρους βρετανικούς οίκους στον 
χώρο της μόδας. Είσαι η πρώτη και 
μοναδική Κύπρια-Ελληνίδα σχεδι-
άστρια, της οποίας το brand έχει 
επιλεγεί για να υπάρχει στα κατα-
στήματα του συγκεκριμένου οίκου. 
Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία;
Η προσέγγιση από τον συγκεκριμένο οίκο 
είναι κάτι που ονειρευόμουν, εφόσον ήταν 
κάτι που φάνταζε εξωπραγματικό! Το να 
προσπαθείς όμως και να μην τα βάζεις 
κάτω, έχει τελικά ως αποτέλεσμα τα όνει-
ρά σου να γίνονται πραγματικότητα και πλέ-
ον να τα ζεις. Το γεγονός ότι είμαι η πρώτη 
που έχει αυτή την ευκαιρία να συνεργαστεί 
με τέτοιον οίκο με χαροποιεί ιδιαίτερα και 
αποτελεί για μένα ακόμα ένα κίνητρο για να 
συνεχίσω τον δρόμο μου ακόμα πιο δυναμι-
κά και με τον πήχη ακόμα πιο ψηλά, με την 
ίδια απαίτηση ποιότητας και προσφοράς, 
πρώτα από τον εαυτό μου. 

Θεωρείς ότι η Σόλια Κυπριανού εί-
ναι ένα άτομο προσγειωμένο και 
απλό;
Ο κόσμος, που με γνωρίζει και με βλέπει 
μέσα από τα social media ή από τα περιο-
δικά και τις κοινωνικές μου εμφανίσεις, έχει 
μια εντελώς διαφορετική άποψη από αυ-
τόν που με γνώρισε προσωπικά, έστω για 
μία φορά και λίγη ώρα. Αυτό είναι κάτι που 
αντιμετωπίζω και ακούω σχεδόν κάθε μέρα 
από κόσμο που έρχεται στο κατάστημά 
μου. Εντυπωσιάζονται ακόμα και από το γε-
γονός του ότι είμαι συνεχώς εκεί η ίδια για 
να τους μιλήσω και να τους εξυπηρετήσω. 
Η επιτυχία ή ή οικονομική άνεση που μπο-
ρεί να έχει κάποιος θεωρώ πως δεν πρέπει 
να αποτελούν δεδομένα που να τον επηρε-
άσουν ή να τον αλλάζουν, αλλά να μας θυ-
μίζουν πως πρέπει να παραμένουμε απλοί 
και σωστοί. Τα χρήματα δεν πρέπει να σε 
καθορίζουν ως άτομο ή ως προσωπικότητα, 
αλλά εσύ εκείνα.  

Πώς αντιμετωπίζουν οι άντρες μια 
γυναίκα δυναμική και ανεξάρτητη, 
όπως είναι η Σόλια Κυπριανού; 
Η αλήθεια είναι πως η πλειονότητα των αν-
δρών φοβάται να με προσεγγίσει, θεωρώ-
ντας πως θα γυρίσω το κεφάλι και θα τους 
απορρίψω ρίχνοντας χυλόπιτα (γέλια)! Σή-
μερα πλέον οι άντρες πρέπει να αποδε-
χτούν πως οι δυναμικές και ανεξάρτητες 
γυναίκες όχι μόνο θα υπάρχουν, αλλά και 
θα αυξάνονται, επομένως είναι πια ένα συ-
νηθισμένο γεγονός που στον 21ο αιώνα 
θα έχουν να αντιμετωπίζουν στην καθημερι-
νότητά τους.  

Πώς μπορεί να κρατήσει μία νέα 
γυναίκα τού σήμερα τις ισορροπίες 
της προσωπικής και επαγγελματι-
κής της ζωής; 
Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Χρει-
άζεται πολλή δουλειά, ίσως και καμιά φορά 
και θυσίες. Σημαντικό είναι να μπαίνουν 
στον δρόμο σου οι σωστές προτεραιότη-
τες, για να μπορέσεις να έχεις ισορροπη-
μένες και τις «δύο» ζωές σου. Μελετώντας 
και δουλεύοντας πολλούς και διαφορετι-
κούς ρόλους -μητέρας, γυναίκας, κόρης, 
πατέρα, άντρα, γιου- φαίνεται πως γίνεσαι 
ένα με τον κάθε ρόλο για να μπορέσεις 
να δημιουργήσεις. Αυτό μου βγαίνει πολύ 
«naturally», believe it or not. Φυσικά η αγά-
πη μου προς τα παιδιά είναι ασύγκριτη. Να 
σας πω πως μερικές φορές για μένα είναι 
πιο σημαντική η «έγκριση» και η αποδοχή 
ενός παιδιού πάρα οποιουδήποτε άλλου. 
Όλοι οι ρόλοι όμως έχουν την ιδιαιτερότη-
τά τους και σημαντικό είναι να τους ξέρεις 
για να μπορέσεις να προσφέρεις την εμπι-
στοσύνη και ασφάλεια στον κάθε ένα που 
θα αγοράσει ένα κομμάτι από το brand 
σου.

Έχεις στο πρόσφατο παρελθόν μι-
λήσει για την αγάπη σου για τα παι-
διά και τώρα το διευκρινίζεις ακό-
μα μια φορά. Πώς πιστεύεις πως θα 
είσαι μελλοντικά ως μητέρα; 
Ελπίζω να είμαι όσο καλή με φαντάζομαι 
(γέλια). Σίγουρα θα είμαι πολύ cool μαμά, 
αλλά... ποτέ μη λες ποτέ!

Αν με οποιονδήποτε τρόπο θα ήξε-
ρες ότι μπορείς να επηρεάσεις άλ-
λες γυναίκες γύρω σου, μέσω της 
δουλειάς σου, της προσωπικότητάς 
σου και των δικών σου επιλογών, 
με ποιο ρόλο θα ήθελες να το κά-
νεις;
Σίγουρα αν μπορούσα και είχα τη δυνατό-
τητα και ευκαιρία να επηρεάσω άλλες γυ-
ναίκες γύρω μου, θα το έκανα με interactive 
mentoring συνέδρια. Είναι κάτι που σίγου-

«ΤΑ ΧρΗΜΑΤΑ ΔΕΝ πρΕπΕι 
ΝΑ ΣΕ κΑθΟριζΟυΝ 

ωΣ ΑΤΟΜΟ Η ωΣ 
πρΟΣωπικΟΤΗΤΑ, 
ΑλλΑ ΕΣυ ΕκΕιΝΑ»  
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ρα είναι στα σχέδιά μου, γιατί, όπως σας 
είπα και πριν, το κάθε είδος προσφο-
ράς για μένα είναι πολύ σημαντικό και το 
οφείλω στην οποιαδήποτε άλλη γυναίκα 
με οποιονδήποτε ρόλο στη ζωή της το 
χρειάζεται! Women have to stick together 
and help each other to gain power.  

Ποια πιστεύεις ότι είναι η πραγμα-
τική αξία της Ημέρας της Γυναί-
κας; Πιστεύεις ότι έχει καταλήξει 
να είναι ακόμα μια εμπορική γιορ-
τή ή έχει την ουσιαστική σημασία 
της;
Η γυναίκα είναι ξεχωριστή από μόνη της 
χωρίς να χρειάζεται συγκεκριμένη γιορτή 
για να επισημάνει τη σημαντικότητά της. 
Θεωρώ ότι αυτή η γιορτή είναι μια από 
τις πολλές και απλά χρησιμοποιείται σαν 
μια «υπενθύμιση» ότι χωρίς τις γυναίκες η 
ζωή δεν είναι η ίδια. 

Πώς τιμάται σήμερα η γυναίκα 
στον κάθε ρόλο της;
Τιμάται με την αναγνωσιμότητα και τις 
ανάλογες θέσεις στην κοινωνία που ζει 
και κινείται. Ο ρόλος της γυναίκας σήμε-
ρα έχει αλλάξει και προβάλλεται με όλο 
και περισσότερες αξιώσεις στο προσκή-
νιο του κοινωνικού περιβάλλοντος.

Τις τελευταίες δεκαετίες οι γυναί-
κες μπορούν να κατορθώσουν 
πολλά με τη δύναμή τους σε πολ-
λούς τομείς. Ποια είναι η γυναίκα 
που θαυμάζεις και θεωρείς πρό-
τυπό σου;
Έχω ξαναναφέρει πως η γυναίκα πρότυπο 
για μένα είναι η Αντζελίνα Τζολί, για τον 
λόγο του ότι έχει προσφέρει τόσο πολύ 
σε άπορα παιδιά, έχει δημιουργήσει αμέ-
τρητα funds για να βοηθήσει ανθρώπους 

«Η γυνΑίκΑ είνΑί 
ξεχωρίσΤΗ ΑπΟ 

μΟνΗ ΤΗσ χωρίσ 
νΑ χρείΑζεΤΑί 

συγκεκρίμενΗ γίΟρΤΗ 
γίΑ νΑ επίσΗμΑνεί ΤΗ 
σΗμΑνΤίκΟΤΗΤΑ ΤΗσ»
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που πραγματικά το έχουν ανά-
γκη, δημιουργώντας μια εντελώς 
διαφορετική εικόνα προς την 
κοινωνία και με αυτό τον τρόπο 
«διδάσκει» και δίνει τεράστια 
παραδείγματα ανθρωπιάς σε 
όλον τον κόσμο. Χρησιμοποιώ-
ντας τη φήμη και το χρήμα της 
ακολουθεί έναν εντελώς διαφο-
ρετικό τρόπο ζωής και αυτό εί-
ναι άξιο θαυμασμού. 

Ποια είναι τα όνειρά σου 
όσον αφορά τη φιλανθρω-
πία;
Το να δημιουργήσω ένα ίδρυ-
μα που θα βοηθήσει παιδιά να 
βρουν τον σωστό δρόμο στο 
μέλλον, εμένα θα μου δώσει τη 
μεγαλύτερη ικανοποίηση από 
οτιδήποτε άλλο. δεν προσπα-
θώ μόνο να ξεχωρίζω μόνο με 
τη δουλειά μου, αλλά και με τη 
βοήθεια που μπορώ να προσφέ-
ρω στους συνανθρώπους που 
έχουν ανάγκη με την ανάλογη 
στήριξη. γι’ αυτό και έχω ερευνή-
σει πάρα πολύ το συγκεκριμένο 
θεμα, έχω κάνει ερεύνα και αυτό 
που θα δημιουργήσω, θα χτίσω 
και θα αφήσω μια μέρα πίσω 
μου θα είναι μοναδικό και με 
ιστορία γι’ αυτά τα παιδιά.

Πώς ένας άντρας μπορεί 
να έχει έναν σωστό ρόλο 
δίπλα σε μια γυναίκα;
πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβα-
σμός και ίσοι ρόλοι. παρ' όλα 
αυτά είμαι πολύ «old fashioned» 
στον ρόλο που πρέπει να έχει 
ένας άντρας.

Ποια θα πρέπει να είναι η 
βάση μιας σχέσης για να 
έχει διάρκεια και αποτέ-
λεσμα;
Όσο δυναμική κι αν είναι μια γυ-
ναίκα, ο άντρας πάντα πρέπει να 
έχει τον ρόλο του στύλου του 
σπιτιού, χωρίς να υποβαθμίζει 
τις ικανότητές της και να τη διεκ-
δικεί με τον πιο όμορφο τρόπο 
καθημερινά. ok!  

 
Τήσ παρίσ ΧρίσΤόΦή

ΦωΤόγραΦίεσ: 
BAλεΝΤίΝόσ 

παπακωΝσΤαΝΤίΝόυ
STYLiSH: μαρίαΝΝα ΧαΤΖήμήΝα
μαλλία & μακίγίαΖ: AnnA σω-

κραΤόυσ WAS STUDiO
Θερμεσ ευΧαρίσΤίεσ 

γία ΤήΝ παραΧωρήσή Τόυ Χωρόυ 
BOTΤeGA AMARO
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Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για προστασία από τον κορωνοϊό και την 
αποφυγή της εξάπλωσής του, η Δέσποινα Βανδή ταξίδεψε στο νησί 
μας την περασμένη Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου, φορώντας μάσκα 

στο αεροπλάνο. «Όχι ότι βοηθά ιδιαίτερα, αλλά έτσι να…» έγραψε στους δι-
αδικτυακούς της φίλους. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο Royal Hall στη 
Λευκωσία ως καλεσμένη του ΟΠΑΠ Κύπρου, ο οποίος έδωσε την ευκαιρία 
σε όλους τους πράκτορες να περάσουν μια υπέροχη βραδιά στο ετήσιο πάρ-
τι τους. Με το χαμόγελο στα χείλη έφθασε στο ξενοδοχείο Landmark στη 
Λευκωσία, όπου ξεκουράστηκε και στη συνέχεια διασκέδασε τους παρευρι-
σκόμενους. Το επόμενο μεσημέρι επέστρεψε στην Αθήνα και χιουμοριστικά 
λίγο πριν αναχωρήσει από τη Λευκωσία έγραψε στα social media της: «Εδώ 
στην Κύπρο με αυτόν τον καιρό ούτε "ιός" ούτε “κόρη”». Η Δέσποινα Βανδή 
το καλοκαίρι ετοιμάζει μεγάλο τουρ σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ, όπως μαθαί-
νουμε, βρίσκεται σε συζητήσεις για μια συνεργασία έκπληξη που θα συζητη-
θεί. ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ

ΤΑξΙΔΙ ΑΣΤρΑΠΗ
ΣΤΗ ΛΕυκωΣΙΑ 

φΟρωΝΤΑΣ 
μΑΣκΑ!

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΗ ΚΑΙ ΕΥΔΙΑΘΕΤΗ ΕΦΘΑΣΕ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ

Η τραγουδίστρια στο αεροπλάνο φόρεσε μάσκα 
λαμβάνοντας μέτρα για προστασία και αποφυγή 
εξάπλωσης του κορωνοϊού. Χαμογελαστή έφθασε στο ξενοδοχείο, όπου ξεκουράστηκε, για να βρεθεί αργότερα

στο Royal Hall Λευκωσίας στο πριβέ πάρτι της ΟΠΑΠ Κύπρου.





ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 2008, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΚ! ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, Ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. ΑΠΟ 
ΤΟΤΕ ΠΕΡΑΣΑΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ. 

ΣΗΜΕΡΑ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΚ! ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟN ΦΑΚΟ 
ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ «ΕΦΗΒΟΥ», ΠΛΕΟΝ, ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΑΣ.



ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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Ντεζιρε ΠόΠερ

«τα Media "μεγεθύΝόύΝ"
τό ζήτήμα τόύ κόρωΝόϊόύ»

Σε μια αποκλειΣτική Συνεντευξή Στο περιοδικο οκ! ή ιταλιδα 
καλλονή μιλα για τήν εμπειρια που εζήΣε Στο μιλανο, για το 

πώΣ αντιμετώπιζει τήν επιδήμια του κορώνοϊου που «χτυπήΣε» 
τή γενετειρα τήΣ και αναφερεται Στα ζήτήματα καρδιαΣ!
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«Προσδιοριζω τον 
εαυτο μου ωσ 

αγωνιστρια, Πρωτα αΠο 
ολα διοτι ειμαι γυναικα 
και Πιστευω ακραδαντα 

οτι καθε γυναικα 
ειναι αγωνιστρια»

είναι γοητευτική με σαγηνευτικό χαμόγελο και 
πάνω απ’ όλα ταλαντούχα. Έχει απασχολήσει 
ουκ ολίγες φορές τα διεθνή μμε και κατα-

φέρνει πάντα να βρίσκεται στο επίκεντρο. ο λόγος 
για την ιταλίδα μοντέλο και ηθοποιό ντεζιρέ Πόπερ, 
η οποία πρόσφατα παρευρέθηκε στην εβδομάδα 
μόδας του μιλάνου και μαγνήτισε τα βλέμματα με 
τις στυλιστικές της επιλογές.

Πρόσφατα παρευρέθηκες σε shows για 
λογαριασμό του Fashion Week στο Μιλά-
νο. Ποιο απ’ όλα σε ενθουσίασε περισσό-
τερο;
το Fashion Week του μιλάνου είναι πάντα ένα 
όμορφο χάος με συναντήσεις, κίνηση στους δρό-
μους, fittings. Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο των 
shows που σου προσφέρουν ένα «οικογενειακό» 
κλίμα. το κάθε brand έχει ένα ειδικό χάρισμα να 
σε κάνει να νιώθεις cool. Προσωπικά, μου άρεσε η 
collection της αννακικι, η οποία ήταν γεμάτη χρώ-
ματα.

Ποιο ήταν εκείνο το highlight που θα θυ-
μάσαι από εκείνη την εβδομάδα μόδας 
στο Μιλάνο;
To fashion show του γερμανού σχεδιαστή Philipp 
Plein. Η πασαρέλα, την οποία παρακολούθησαν 
5.000 άτομα, κράτησε 9 λεπτά περισσότερα από 
την προκαθορισμένη ώρα. το αληθινό highlight του 
εν λόγω show, όμως, ήταν το γεγονός ότι ο συγκε-
κριμένος σχεδιαστής ήθελε να αποτίνει φόρο τιμής 
στον αδικοχαμένο μπασκετμπολίστα του νΒα, κό-
μπι μπράιαντ, και τη 13χρονη κόρη του «τζίτζι». 
Έτσι, στην πασαρέλα φρόντισε να βάλει τεράστια 
χρυσά ελικόπτερα, ενώ τη στιγμή που παρουσιάζο-
νταν μοντέλα με στυλ των Laker (ομάδα που έπαιζε ο 
κόμπι) έγραψε σε όλα τα ρούχα το όνομα του μπα-
σκετμπολίστα αλλά και τον αριθμό 24 με τον οποίο 
αγωνιζόταν! Παρόλο που ο σχεδιαστής είχε καλή 
πρόθεση, τα MME κριτίκαραν την ενέργειά του χα-
ρακτηρίζοντάς την απογοητευτική.

Μερικά από τα shows στο Μιλάνο ακυρώ-
θηκαν λόγω του κορωνοϊού. Εσένα δεν 
σε φόβισε ή να σε επηρέασε;
Koίτα, αυτό δεν ήταν λόγος για να πανικοβληθώ. 
υπήρχαν πολλές ασθένειες κατά τη διάρκεια του 
χρόνου στις οποίες ήμασταν επιρρεπείς, και τον χει-
μώνα και το καλοκαίρι. θεωρώ ότι το πραγματικό 
πρόβλημα είναι ότι τα Media «μεγεθύνουν» το συ-
γκεκριμένο ζήτημα και το παραφουσκώνουν. υπάρ-
χουν όντως κάποια περιστατικά, αλλά αυτό που ου-
σιαστικά πρέπει να κάνουμε είναι κάποια διαβήματα, 
έτσι ώστε να μειωθεί αισθητά ο κίνδυνος.

Έχεις παίξει σε αρκετές ταινίες όπως το 
«Divorzio a Las Vegas» και το «Restiamo 
amici». Τι σου αρέσει περισσότερο στην 
υποκριτική;
ούσα ηθοποιός, μου αρέσει να κάνω το καλύτερο 
δυνατό και να είμαι αφοσιωμένη. δεν πρόκειται για 

«τα Media "μεγεθύνούν"
το ζήτήμα τού κορωνοϊού»

Σε μια αποκλειΣτική Συνεντευξή Στο περιοδικο οκ! ή ιταλιδα 
καλλονή μιλα για τήν εμπειρια που εζήΣε Στο μιλανο, για το 

πώΣ αντιμετώπιζει τήν επιδήμια του κορώνοϊου που «χτυπήΣε» 
τή γενετειρα τήΣ και αναφερεται Στα ζήτήματα καρδιαΣ!
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μένα, αλλά για το project στο οποίο πρόκειται να πρωταγωνιστήσω. 
Πιστεύω ότι για να κάνεις/δημιουργήσεις μια ταινία (ένα κομμάτι τέ-
χνης), χρειάζεται να επενδύσεις στην αφοσίωση αλλά και στην προ-
σαρμογή.

Ποια είναι η αρνητική πλευρά της υποκριτικής και του 
να είσαι ηθοποιός. Υπάρχει;
Φυσικά και υπάρχει. Η βιομηχανία του θεάματος είναι πολύ σκλη-
ρή και δεν είναι όλα ρόδινα. Πίσω από τη λάμψη κρύβονται άλλα. 
Φεύγουμε από τη «ζώνη ασφαλείας», από τις οικογένειες και τους 
φίλους μας, ενώ μερικοί από εμάς διασχίζουμε ωκεανούς για να κυ-
νηγήσουμε το όνειρό μας, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας 
ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι μηδαμινό. Συχνά μάλιστα κρινόμαστε, 
αλλά ακόμη συνεχίζουμε. Θα έλεγα ότι η «σκοτεινή πλευρά» αυτού 
του επαγγέλματος είναι ότι δεν είναι μαθηματικά. Δεν γνωρίζουμε 
πότε και ποιος θα τα καταφέρει. Πρέπει να παλέψουμε γι’ αυτό που 
αγαπάμε.

Στο Instagram σου περιγράφεις τον εαυτό σου ως 
«μισή γυναίκα, μισή αγωνίστρια». Τι σημαίνει αυτό για 
σένα;
Προσδιορίζω τον εαυτό μου ως αγωνίστρια, πρώτα από όλα διότι 
είμαι γυναίκα και πιστεύω ακράδαντα ότι κάθε γυναίκα είναι αγωνί-
στρια. Πολεμάμε καθημερινά για την προκατάληψη, τον μισογυνισμό 
και τον σεξισμό. Αγωνιζόμαστε για τα ιδανικά μας, τις οικογένειές 
μας, αλλά και για τα όνειρά μας. Καθημερινά είναι ένας αγώνας για 
να διεκδικήσουμε μια καλύτερη ζωή. Προσδιορίζω -επίσης- τον εαυ-
τό μου ως αγωνίστρια, διότι δεν τα παρατάω. Ποτέ δεν τα παρατάω 
μέχρι να έχει πραγματικά τελειώσει.

Ποιος είναι ο στόχος σου ως ηθοποιός; Θα μετακόμι-
ζες στο Λος Άντζελες και να κυνηγήσεις μια καριέρα 
εκεί;
Για να είμαι ειλικρινής, πέρυσι είχα κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες 
προτάσεις εκεί. Στην αρχή ήμουν πολύ φοβισμένη. Λατρεύω το Λος 
Άντζελες, αλλά η Ιταλία είναι το σπίτι μου. Εντούτοις, η «ακούραστη 
ψυχή» μου λέει «ποτέ μη λες ποτέ!»

Ποια ταινία μπορείς να παρακολουθήσεις ξανά και 
ξανά;
Mου αρέσει το «Matrix», το «Closer» και το «Django». Kαι τις τρεις 
ταινίες θα τις παρακολουθούσα χωρίς δισταγμό!

Όσον αφορά την προσωπική σου ζωή, τι βλέπεις σε 
έναν άντρα; Eμφάνιση ή μυαλό; Θα μετακόμιζες για 
έναν έρωτα;
Πιστεύω ότι η εμφάνιση παίζει καθοριστικό ρόλο, ειδικά την πρώτη 
φορά που θα γνωρίσεις κάποιον. Ας μην είμαστε υποκριτές. Ωστό-
σο, το μυαλό και η ψυχή είναι εκείνα που «φορτίζουν» το «παιχνίδι». 
Γι’ αυτό και εγώ επιλέγω το μυαλό. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο 
σκέλος της ερώτησής σου, θα σου πω ότι όντως, έχω μετακομίσει 
για έναν μεγάλο έρωτα. Η συμβουλή μου είναι η εξής: Θα προβείς 
σε μια τέτοια ενέργεια μόνο εάν ΕΣΥ το θες. Ποτέ μην προδώσεις 
αυτό που θέλει η καρδιά σου. Πρέπει πάντα να την κουβαλάς μαζί 
σου, για πάντα!

Τι σου έχουν διδάξει οι σχέσεις που έχεις κάνει μέχρι 
τώρα;
Αυτό που έχω μάθει είναι ότι δεν παίζει ρόλο τι ή πώς κάνεις κάτι. 
Ποτέ δεν θα μπορέσεις να αλλάξεις το πώς βλέπει ο άλλος τα πράγ-
ματα. Δεν μπορείς να σώσεις τον άλλον, διότι όλοι πρέπει να σωθού-
με με κάποιον τρόπο. Πρέπει πρώτα να φροντίσουμε τον εαυτό μας, 
έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσέχουμε και τους άλλους!
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Πότε θεωρείς ότι είναι η 
κατάλληλη στιγμή να πα-
ντρευτείς;
Όταν νιώσεις πραγματικά έτοι-
μη, τότε θα το κάνεις. Ενδεχομέ-
νως να μην το νιώσεις και ποτέ. 
Σκέψου, όμως, και εκείνους που 
παντρεύονται πολλές φορές! 
Νιώθουν πάντα έτοιμοι; Μου 
αρέσουν αυτοί οι τύποι ανθρώ-
πων. Αυτοί που δεν βολεύονται 
είναι οι αγαπημένοι μου άνθρω-
ποι!

Όταν βρίσκεσαι σε κακή 
διάθεση προτιμάς να εί-
σαι μόνη ή να έχεις κά-
ποιον δίπλα σου για να σε 
εμψυχώσει;
Οι φίλοι είναι εκείνοι που μας 
σώζουν, έτσι; Όλοι τους χρεια-
ζόμαστε στις δύσκολες στιγμές 
μας, αλλά μπορούμε να βρούμε 
την ισορροπία μέσα μας. Για να 
βελτιωθούμε, θεωρώ ότι μπο-
ρούμε να το κάνουμε και μό-
νοι μας.

Ποιο πράγμα σε ενδιαφέ-
ρει για το οποίο οι πλεί-
στοι αδιαφορούν;

Ενδιαφέρομαι για τους ανθρώ-
πους. Σε αυτή την κοινωνία που 
ζούμε κανείς δεν ενδιαφέρεται 
πραγματικά για τον συνάνθρω-
πό του. Προσωπικά, όμως, εν-
διαφέρομαι. Θέλω να ξέρω τι 
κάνει και πώς νιώθει ο συνάν-
θρωπός μου. Εξάλλου, θεωρώ 
ότι δεν μπορείς να είσαι αποτε-
λεσματικός ηθοποιός εάν δεν 
είσαι περίεργος για τους ανθρώ-
πους!

Εάν πάρω το κινητό σου, 
ποιο θα είναι το πιο αλλό-
κοτο πράγμα που θα βρω;
Θα βρεις πολλά βίντεο γυμνα-
στικής, συνταγές και ενθαρ-
ρυντικές φράσεις. Έχω ένα 
Instagram για γυμναστική. Όλα 
συμβαίνουν για κάποιον λόγο.

Τι έχεις στην ατζέντα σου 
φέτος;
Να τελειώσω το βιβλίο που άρ-
χισα να διαβάζω εδώ και ένα 
χρόνο. ok!   

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦωΤΟΓΡΑΦΟΣ: Marco onofrI

 

«ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ 
ΑΠΟΤΕλΕΣΜΑΤΙΚΟΣ 

ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΕΑΝ ΔΕΝ 
ΕΙΣΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΑΝΘΡωΠΟΥΣ»
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ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΙ 

ΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΥΣΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΤΟΥ «ΑΔΥΝΑΜΟΥ ΦΥΛΟΥ». 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΠΥΡ, ΓΥΝΗ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΑ…

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυ-
ναίκας γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 8 Μαρτίου, 

ως ημέρα μνήμης των αγώνων του 
Κινήματος για τα Δικαιώματα των 
Γυναικών. Ενώ η πρώτη τήρηση της 
συγκεκριμένης ημέρας πραγματο-
ποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 
1909 στη Νέα Υόρκη, η 8η Μαρ-
τίου προτάθηκε από τη Διεθνή Δι-
άσκεψη Γυναικών του 1910, ώστε 
να καθιερωθεί μια «Διεθνής Ημέ-
ρα της Γυναίκας». Αφού οι γυναί-
κες κέρδισαν το δικαίωμα ψήφου 
στη Σοβιετική Ρωσία το 1917, η 
8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως εθνι-
κή αργία εκεί. Την εποχή εκείνη 
εορταζόταν κατά κύριο λόγο από 
το σοσιαλιστικό κίνημα και τις κομ-
μουνιστικές χώρες μέχρι την υιο-
θέτησή της το 1975 από τα Ηνω-
μένα Έθνη.

Γυναίκες που έγραψαν
ιστορία
Αρκετές είναι οι γυναίκες που 
άφησαν το δικό τους στίγμα με το 
πέρασμα του χρόνου. Η Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυναίκας σηματο-
δοτεί τις θυσίες και τα επιτεύγμα-
τα των γυναικών όλου του κόσμου 
για πάνω από έναν αιώνα. Κάνο-
ντας μια ιστορική αναδρομή, επι-
λέξαμε κάποιες γυναίκες που ήταν 
μητέρες, κόρες και σύζυγοι, που 
αγωνίστηκαν για την ισότητα και 
αξίζουν τον σεβασμό μας. 
Η σύζυγος του Ιουστινιανού, Θε-
οδώρα, θεωρείται η πλέον εμβλη-
ματική γυναικεία φιγούρα κατά την 
περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρα-
τορίας. Πλήθος αποφάσεων σχε-
τικά με τη διακυβέρνηση ελήφθη-
σαν από την ίδια, κάτι που οδήγη-

σε να μπει στο στόχαστρο των εξε-
γερμένων κατά τη Στάση του Νίκα.
Η Ιωάννα της Λωραίνης, παρά το 
νεαρό της ηλικίας της, οδήγησε 
σε πολλές νικηφόρες μάχες τον 
στρατό της χώρας κατά τη διάρ-
κεια του Εκατονταετούς Πολέμου. 
Βρήκε τραγικό θάνατο σε ηλικία 
μόλις 19 ετών στην πυρά, κατηγο-
ρούμενη ως αιρετική. Αργότερα, η 
συμβολή της στις νίκες αναγνωρί-
στηκε και ανακηρύχθηκε Αγία από 
την Καθολική Εκκλησία. 
Η Αικατερίνη Β΄ υπήρξε η μακρο-
βιότερη αυτοκράτειρα της Ρωσίας, 
καθώς παράμεινε στον θρόνο από 
το 1762 μέχρι και τον θάνατό 
της, το 1796. Συνέχισε την προ-
σπάθεια του Μεγάλου Πέτρου, η 
Ρωσία να προσεγγίσει τη Δύση. 
Επιπλέον, κατά την περίοδο που 
βασίλευσε η χώρα της γνώρισε 
σημαντική επέκταση προς τη Μαύ-
ρη Θάλασσα, έπειτα από δύο πο-
λέμους εναντίον της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Στο εσωτερικό 
προχώρησε σε ριζική αναμόρφω-
ση των θεσμών και τη διοίκηση της 
αυτοκρατορίας. 
Η Βικτωρία υπήρξε βασίλισσα της 
Αγγλίας από το 1837 μέχρι και το 
1901 και σήμερα η χρονική αυτή 
περίοδος είναι γνωστή με το όνο-
μά της: Βικτωριανή. Η Βικτωρία 
είχε καθοριστικό ρόλο σε πολιτι-
κές αποφάσεις, υπερκεράζοντας 
όσους είχαν αντίθετη γνώμη με 
αυτήν. 
Η διάσημη Πολωνή φυσικός και 
χημικός Μαρί Κιουρί έγινε ευρέως 
γνωστή για τις πρωτοποριακές της 
έρευνες για τη ραδιενέργεια. Έγι-
νε ο πρώτος επιστήμονας που κέρ-
δισε δύο βραβεία Νόμπελ. 
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ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ:

•Το 1907 η Maud Wagner ήταν 
η πρώτη γνωστή γυναίκα με τατουάζ 
στις ΗΠΑ.

•Γύρω στο 1907 η Annette 
Kellerman φωτογραφίζεται με μα-
γιό, γεγονός που οδήγησε στη σύλ-
ληψή της λόγω προσβολής της δη-
μοσίας αιδούς.

•Το 1926 η Gertrude Ederle ήταν 
η πρώτη γυναίκα που κολύμπησε τη 
Μάγχη.

•Η πρώτη ακτιβίστρια ειρήνης και 
η πρώτη που βραβεύτηκε με Νό-
μπελ Ειρήνης ήταν η Bertha Von 
Suttner.

•Στην Ουάσιγκτον η Leola N. 
King το 1918 ήταν η πρώτη γυναί-
κα τροχονόμος της Αμερικής.

•Η αεροπόρος Amelia Earhart 
ήταν η πρώτη γυναίκα που πέταξε με 
αεροσκάφος πάνω από τον Ατλαντι-
κό Ωκεανό το 1928.

•Το 1936 η Sarla Thakral, 21 
χρονών, ήταν η πρώτη Ινδή που απέ-
κτησε δίπλωμα πιλότου.

•Το 1937 για πρώτη φορά δύο γυ-
ναίκες βγαίνουν στον δρόμο του 
Τορόντο με ακάλυπτα πόδια.

•Το 1937 η Sabiha Gökçen από 
την Τουρκία γίνεται η πρώτη γυναίκα 
πιλότος μαχητικού αεροσκάφους.

•Η Kathrine Switzer είναι η πρώ-
τη γυναίκα που έτρεξε στον μαρα-
θώνιο της Βοστώνης, το 1967, παρά 
τις προσπάθειες των διοργανωτών 
να τη σταματήσουν.

•Το 1972 η Jeanne Manford δι-
αδηλώνει με τον γκέι γιο της σε Φε-
στιβάλ Υπερηφάνειας. Η Jeanne 
ίδρυσε την ομάδα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα «Γονείς, Οικογένειες και 
Φίλοι των Λεσβιών και των Γκέι».

•Το 1976 η Ellen O’Neal ήταν μια 
από τις πρώτες επαγγελματίες γυναί-
κες σκέιτερς.

•Η Anna Fisher ήταν «η πρώτη 
μητέρα στο διάστημα» τη δεκαετία 
του '80.
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Η Πρώτη Κυρία της Αργεντινής, 
Εβίτα Περόν, από το 1946 μέ-
χρι και τον θάνατό της, το 1952, 
σήμερα είναι πιο γνωστή από τον 
σύζυγό της και Πρόεδρο, Χουάν 
Περόν. Με τις ομιλίες της για τα 
εργατικά δικαιώματα και τη θέση 
των γυναικών έγινε ιδιαίτερα δη-
μοφιλής μεταξύ των χαμηλότερων 
οικονομικά στρωμάτων. 
Η συγγραφέας του «Δεύτερου 
Φύλου», Σιμόν ντε Μποβουάρ, 
είναι μια από τις σημαντικότερες 
εκπρόσωπους του φεμινιστικού 
κινήματος. Έθεσε τις θεωρητι-
κές βάσεις για την ανάπτυξή του. 
Ήταν γνωστή για τη σχέση της με 
τον υπαρξιστή φιλόσοφο Ζαν-
Πωλ Σαρτρ. 
Η Ιντίρα Κάντι ήταν η πρώτη γυ-
ναίκα Πρωθυπουργός της Ινδί-
ας και δεύτερη στην παγκόσμια 
ιστορία που λαμβάνει το ανώτα-
το αξίωμα μιας χώρας. Άφησε το 
στίγμα της στην πορεία της Ινδίας 
κατά τον 20ό αιώνα. Δολοφονή-
θηκε το 1984 από δύο μέλη της 
προσωπικής της φρουράς. 
Η «Σιδηρά Κυρία», Μάγκαρετ 
Θάτσερ, υπήρξε η πρώτη γυναί-
κα Πρωθυπουργός της Βρετανί-
ας από το 1979 μέχρι το 1990. 
Έχει ταυτίσει το όνομά της με τις 
συντηρητικές πολιτικές που και 
η ίδια εφάρμοσε, καθώς και την 
υποστήριξη στην ιδιωτική οικονο-
μική πρωτοβουλία. 
Από τις νεότερες που γράψαν 
ιστορία είναι και η Τζ. Κ. Ρόου-
λινγκ. Η διάσημη συγγραφέας 
της πολυβραβευμένης σειράς βι-
βλίων «Χάρι Πότερ» αποτελεί την 
ιδανική ενσάρκωση του μύθου 
της αυτοδημιούργητης γυναίκας, 
μιας και ξεκινώντας από την αφά-
νεια μπόρεσε με το ταλέντο της 
να κατακτήσει την κορυφή. 
Η «βασίλισσα της ποπ», Μαντό-
να, έθεσε τα θεμέλια της λεγόμε-
νης ποπ κουλτούρας. Θεωρείται 
η πιο επιτυχημένη από εμπορικής 
άποψης, γυναίκα καλλιτέχνης και 
βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στην 
πρώτη γραμμή της δημοσιότητας.

Τα χαρακτηριστικά
της δυνατής γυναίκας
Στην εποχή μας οι πλείστες γυ-
ναίκες είναι ανεξάρτητες και δυ-
ναμικές και παλεύουν για να κα-
τακτήσουν αυτό που τους αξίζει: 
την ελευθερία και τα δικαιώμα-
τά τους. Οι δυναμικές γυναίκες 

έχουν βασικά χαρακτηριστικά και 
φαίνονται. Μια δυναμική γυναί-
κα ξέρει τι θέλει από τη ζωή και 
από τον εαυτό της. Δεν διστάζει 
και προσπαθεί μέχρι να υλοποιή-
σει τα όνειρά της. Είναι περήφα-
νη που μπορεί να φροντίσει μόνη 
της τον εαυτό της και είναι υπεύ-
θυνη για την οικογένεια της. Σέ-
βεται το εαυτό της και μπορεί να 
κοντρολάρει τα συναισθήματά 
της, ακόμη και τα αρνητικά. Δεν 
φοβάται να αποτύχει και δεν ανέ-
χεται τα παιχνίδια. Έχει έντονη 
προσωπικότητα και αγαπάει τους 
γύρω της.

Οι κακοποιημένες
γυναίκες
Δυστυχώς υπάρχουν και οι γυναί-
κες που κακοποιούνται σωματικά 
αλλά και ψυχολογικά. Μια γυναί-
κα κακοποιείται σωματικά όταν ο 
σύντροφός της τη χτυπάει και την 
κακομεταχειρίζεται και ψυχολο-
γικά με λεκτικές φράσεις. Η κα-
κοποιημένη γυναίκα έχει τα δικά 
της χαρακτηριστικά. Υποχωρεί, 
είναι συγκαταβατική και παθητική. 
Κάποιες γυναίκες υπομένουν την 
κακοποίηση, γιατί θεωρούν ότι 
δεν αξίζουν. Οι γυναίκες που πα-
ραμένουν σε αυτή τη σχέση δεν 
έχουν αυτοεκτίμηση, ενώ ένας άλ-
λος σημαντικός λόγος είναι γιατί 
έχουν μάθει από παιδιά πως «έτσι 
είναι οι άντρες». ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ISTOCKPHOTO

ΓΝΩΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
«Τα λουλούδια είναι το 2ο 
ομορφότερο πράγμα που έφτια-
ξε ο Θεός στον κόσμο μετά τη 
γυναίκα».
Christian Dior

«Εάν δεν υπήρχαν οι γυναίκες, 
όλα τα λεφτά του κόσμου δεν 
θα είχαν καμία αξία».
Αριστοτέλης Ωνάσης

«Ψάξε για τη γυναίκα μέσα στο 
φόρεμα. Αν δεν υπάρχει γυ-
ναίκα, δεν υπάρχει φόρεμα». - 
Coco Chanel

«Οι άντρες αγαπάνε λίγο και 
συχνά, ενώ οι γυναίκες πολύ 
και σπάνια».
Ζαν-Ζακ Ρουσώ

«Τα τετραθέμελα του κόσμου 
τούτου: ψωμί, κρασί, φωτιά, γυ-
ναίκα».
Νίκος Καζαντζάκης

«Αν θες κάτι να ειπωθεί, ζήτα το 
από έναν άνδρα. Αν θες κάτι να 
γίνει, ζήτα το από μία γυναίκα».
Margaret Thatcher

«Οι γυναίκες δημιουργήθηκαν 
για να τις αγαπάμε, όχι να τις 
καταλαβαίνουμε».
Oscar Wilde

«Αν οι γυναίκες διοικούσαν 
τον κόσμο, δεν θα είχαμε πολέ-
μους. Μόνο έντονες διαπραγ-
ματεύσεις κάθε 28 ημέρες».
Robin Williams

«Ο άνδρας δεν ελέγχει τη μοί-
ρα του. Αυτή είναι δουλειά των 
γυναικών της ζωής του».
Groucho Marx

«Δεν επιθυμώ οι γυναίκες να 
αποκτήσουν εξουσία εις βάρος 
των ανδρών, παρά μόνο εξου-
σία στους εαυτούς τους»
Mary Shelley
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EINAI SINGLE ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ 
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ΚΑΙ ΩΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΙ ΤΟ ΕΤΕΡΟΝ ΤΟΥΣ ΗΜΙΣΥ

SINGLE GIRLS

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΤΟ ΑΛΛΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΟ

ΤΖΩΡΤΖΙΑ ΠΑΝΑΓΗ
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είναι 
single. H Tζώρτζια Παναγή γύρισε 
σελίδα στη ζωή της μετά από την 
αποχώρησή της από το «My Style 
Rocks». Aυτό το διάστημα συζητά-
ει νέες επαγγελματικές προτάσεις 
και έχει ρίξει όλο το βάρος στα 
επαγγελματικά της αφήνοντας στην 
άκρη τα προσωπικά της. «Σεβασμό, 
αγάπη, ειλικρίνεια και έρωτα» είναι 
αυτά που ζητάει από έναν άντρα και 
αναζητά τον ιδανικό που θα περά-
σει την υπόλοιπη ζωή της μαζί του.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΟΥΖΟΥΡΑ
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο ΟΚ! αποκάλυψε πως είναι μόνη 
εδώ και τρία χρόνια, καθώς δεν τη φλερτάρει κανένας άνθρωπος 
«νορμάλ». «Και όταν λέω νορμάλ, εννοώ να τον δω και να μου 
αρέσει από την πρώτη στιγμή. Ακούγεται περίεργο αλλά δεν είναι, 
γιατί δεν θέλω ο άλλος να είναι κούκλος, ή ψηλός, ή με μπλε μά-
τια. Θέλω να δω κάτι που θα με ελκύσει και αυτό μπορεί να είναι ο 
τρόπος που κινείται, το χαμόγελο, τα μάτια. Και ακόμα δεν το βρή-
κα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως ομολογούν οι φίλοι της, είναι 
η χαρά της ζωής και σίγουρα ο σύντροφος της δεν θα βαριέται 
ποτέ μαζί της, αντιθέτως θα βιώνει την τρέλα της. Μια από τις πιο 
ταλαντούχες Κύπριες ηθοποιούς, η Χριστιάνα Μούζουρα, ζει τη 
ζωή της στο μάξιμουμ και περιμένει τον πρίγκιπα της καρδιάς της. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ ΟΚ!
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΟΥΖΟΥΡΑ
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο ΟΚ! αποκάλυψε πως είναι μόνη 
εδώ και τρία χρόνια, καθώς δεν τη φλερτάρει κανένας άνθρωπος 
«νορμάλ». «Και όταν λέω νορμάλ, εννοώ να τον δω και να μου 
αρέσει από την πρώτη στιγμή. Ακούγεται περίεργο αλλά δεν είναι, 
γιατί δεν θέλω ο άλλος να είναι κούκλος, ή ψηλός, ή με μπλε μά-
τια. Θέλω να δω κάτι που θα με ελκύσει και αυτό μπορεί να είναι ο 
τρόπος που κινείται, το χαμόγελο, τα μάτια. Και ακόμα δεν το βρή-
κα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως ομολογούν οι φίλοι της, είναι 
η χαρά της ζωής και σίγουρα ο σύντροφος της δεν θα βαριέται 
ποτέ μαζί της, αντιθέτως θα βιώνει την τρέλα της. Μια από τις πιο 
ταλαντούχες Κύπριες ηθοποιούς, η Χριστιάνα Μούζουρα, ζει τη 
ζωή της στο μάξιμουμ και περιμένει τον πρίγκιπα της καρδιάς της. 

ΚΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Είναι πολύ κλειστή όσον 
αφορά τα προσωπικά της. 
Δεν έχει επιβεβαιωθεί κα-
μία σχέση της τα τελευταία 
χρόνια. Το μόνο που απο-
κάλυψε η Κάλια Ελευθερί-
ου για την προσωπική της 
ζωή είναι πως ο πρώτος 
της μεγάλος έρωτας όταν 
σπούδαζε έφυγε ξαφνικά 
από τη ζωή μετά από τρο-
χαίο, γεγονός που γκρέμι-
σε τον κόσμο της. Η ξαφνι-
κή απόλυσή της από την εκ-
πομπή του Γιώργου Λιάγκα 
αρχές Φεβρουαρίου την 
απογοήτευσε πάρα πολύ 
και πλέον είναι σε συζητή-
σεις για νέα επαγγελματι-
κά βήματα, με την Αθήνα 
να είναι προς το παρόν η 
βάση της.

ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Όλα αυτά τα χρόνια διέρρευσε μόνο μία της σχέση με γνωστό επι-
χειρηματία του νησιού μας. Οι αναρτήσεις στα social media της 
όσον αφορά τα προσωπικά της είναι πάντα αινιγματικές και ερμη-
νεύονται με πολλούς τρόπους. Δεν μιλάει για τις σχέσεις της και 
σε συνεντεύξεις της δεν αφήνει ποτέ κανένα υπονοούμενο για το 
εάν είναι ή όχι σε σχέση. Η Στέλλα Στυλιανού, μια από τις ομορφό-
τερες Κύπριες παρουσιάστριες στην κυπριακή τηλεόραση, σύμφω-
να με δικά της πρόσωπα, παρόλο που πολιορκείται έντονα, η ίδια 
είναι πάρα πολύ προσεχτική όσον αφορά τις επιλογές της στην 
προσωπική της ζωή. 



40

ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Η σειρά «Westworld» έρχε-

ται ταυτόχρονα με την Αμερι-
κή την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 
04:00 στη Nova Cyprus και στο 

Novacinema4HD! Το κάθε επεισόδιο 
αμέσως μετά την προβολή του θα εί-
ναι διαθέσιμο στην υπηρεσία Nova 

On Demand για να το απολαύ-
σει ο συνδρομητής όπου και 

όποτε θέλει.

Η ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «WESTWOLD», ΕΒΑΝ ΡΕΪΤΣΕΛ 
ΓΟΥΝΤ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ 
ΣΕΙΡΑΣ, ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ NOVACINEMA4HD 

Η ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «WESTWOLD», ΕΒΑΝ ΡΕΪΤΣΕΛ 

EΒΑΝ ΡΕΪΤΣΕΛ ΓΟΥΝΤ
«ΕΙΜΑΙ ΑΚΟΜΑ ΟΡΘΙΑ…»

Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ είναι μια ηθο-
ποιός που κατά καιρούς δέχτηκε 
σφοδρή κριτική λόγω της συμ-

μετοχής της σε μια ταινία βασισμένη σε 
αληθινή ιστορία, ενώ πριν χρόνια η ίδια 

είχε αποκαλύψει την ψυχολογική, σωμα-
τική και σεξουαλική κακοποίηση που είχε 
δεχτεί από τον άλλοτε σύντροφό της. Η 
πρωταγωνίστρια της πετυχημένης σειράς 
«Westworld» είχε αποκαλύψει το 2016 

ότι είχε πέσει θύμα επανειλημμένου βι-
ασμού στο πλαίσιο μιας παλιάς σχέσης 
της, αλλά και ότι είχε βιαστεί από έναν 
ακόμη άνδρα, χωρίς να αναφέρει συγκε-
κριμένες λεπτομέρειες. Αργότερα όμως, 
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σε ομιλία της στο Κογκρέσο, προχώρησε 
σε μια φορτισμένη συναισθηματικά πε-
ριγραφή των γεγονότων που τη σημάδε-
ψαν, προκειμένου να υπογραμμίσει την 
ανάγκη να ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο 
για τη στήριξη των θυμάτων σεξουαλικής 
βίας. Η νεαρή ηθοποιός είχε δηλώσει ότι 
έζησε μια ρομαντική σχέση πριν πολλά 
χρόνια, όμως είχε υποστεί την κακοποίη-
ση φτάνοντας στο σημείο να δέχεται από 
τον σύντροφό της ακόμα και απειλές για 
τη ζωή της. «Ξυπνούσα και αντίκριζα τον 
άνδρα που υποστήριζε ότι με αγαπάει να 
βιάζει το -όπως νόμιζε- αναίσθητο κορμί 
μου. Και το χειρότερο κομμάτι; Αρρωστη-
μένες ιεροτελεστίες κατά τις οποίες έδε-
νε τα πόδια και τα χέρια μου, βασανίζο-
ντας το μυαλό και το σώμα μου μέχρι να 
νιώσει ότι του είχα αποδείξει την αγάπη 
μου. Εκείνη τη στιγμή, ενώ υπέμενα δεμένη 
τους ξυλοδαρμούς και δεχόμουν αδια-
νόητη λεκτική κακοποίηση, αισθανόμουν 
πραγματικά ότι θα μπορούσα να πεθά-
νω. Όχι μόνο επειδή μου έλεγε “μπορώ 
να σε σκοτώσω τώρα”, αλλά και επειδή 
έφευγα από το σώμα μου και ήμουν υπερ-
βολικά τρομαγμένη για να τον αφήσω. 
Θα με έβρισκε όπου κι αν πήγαινα», είπε 
στην κατάθεσή της η γνωστή ηθοποιός. 
Μετά τον χωρισμό της με τον βίαιο σύ-
ντροφό της, και ενώ οι πληγές της ήταν 
ακόμα ανοιχτές, η ηθοποιός βιάστηκε 
στην αποθήκη ενός μπαρ από έναν άλλον 
γνωστό της άνδρα. «Λόγω της κακοποί-
ησης που είχα ήδη δεχτεί, όταν με έριξε 
στο πάτωμα και μου επιτέθηκε το σώμα 
μου ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει: 
Να μουδιάσει, να εξαφανιστεί, να μη νιώ-
θει τίποτα. Ο προηγούμενος βιασμός μου 
διευκόλυνε τον επόμενο, δεν λειτούργη-
σε αντίστροφα, όπως πιστεύουν πολλοί». 

Αφήνοντας πίσω της όλα τα αρνητικά 
που υπέστηκε στη ζωή της, η Αμερικανίδα 
ηθοποιός, ως «πολεμίστρια» της αληθι-
νής της ζωής, αλλά και έως μαχήτρια στην 
πολυαναμενόμενη σειρά «Westworld», 
επιστρέφει στο πάρκο της Άγριας Δύσης 
μέσα από τον τρίτο και τελευταίο κύκλο 
της. Η διάσημη ηθοποιός, ως Αμπερνάθι 
Ντολόρες, έρχεται στον πραγματικό κό-
σμο και ο νέος κύκλος επεισοδίων φαίνε-
ται να παίρνει αποστάσεις από τους δύο 
προηγούμενους. Οι πρώτες εικόνες που 
βλέπουν οι τηλεθεατές θυμίζουν μια δι-
αφορετική σειρά, μετά και την επίσκεψη 
της Ντολόρες στον πραγματικό κόσμο, 
ενώ ο συμπρωταγωνιστής της, Άαρον 
Πολ, θα βρεθεί μπροστά στα μεγαλεπή-
βολα σχέδιά της. Ο τρίτος και τελευταί-
ος κύκλος της πολυαναμενόμενης σειράς 
«Westworld» έρχεται αποκλειστικά στο 
κανάλι Novacinema4HD ταυτόχρονα 
με την Αμερική την Κυριακή 15 Μαρτίου 
στις 04:00 και κάθε Δευτέρα στις 22.00. 
Παράλληλα, το κάθε επεισόδιο αμέσως 
μετά την προβολή του θα είναι διαθέσιμο 
στην υπηρεσία Nova On Demand. Όπως 
είναι ήδη γνωστό, το πρώτο επεισόδιο 
της  αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς επι-
στημονικής φαντασίας «Westworld», που 
προβλήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2016, 
σημείωσε την υψηλότερη τηλεθέαση πρε-
μιέρας. Η σειρά δέχθηκε θετικές κριτι-
κές και ακολούθησε δεύτερος κύκλος 
που προβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2018, 
ενώ η σειρά ανανεώθηκε για τον τρίτο και 
τελευταίο κύκλο του την 1η Μαΐου του 
2018.

Η υΠΟΘΕσΗ
Δημιουργοί της πετυχημένης σειράς είναι 
ο Τζόναθαν Νόλαν και η Λίζα Τζόι, ενώ 

το σενάριο βασίζεται στην ομώνυμη ταινία 
του 1973, που γράφτηκε και σκηνοθετή-
θηκε από τον Μάικλ Κράιτον και σε μι-
κρότερο βαθμό στο sequel «Futureworld» 
του 1976. Είναι η δεύτερη τηλεοπτική σει-
ρά που βασίζεται στις δύο ταινίες, με την 
πρώτη να είναι το «Beyond Westworld» 
του 1980. Ο Νόλαν και η Τζόι υπηρετούν 
ως εκτελεστικοί παραγωγοί μαζί με τον Tζ. 
Τζ. Άμπραμς, τον Μπράιαν Μπερκ και τον 
Τζέρι Γουάιντραουμπ, ενώ ο Νόλαν σκη-
νοθέτησε το πιλοτικό επεισόδιο. Ο κάθε 
κύκλος αποτελείται από 10 επεισόδια. Η 
σειρά παρουσιάζει μια ομάδα επιστημό-
νων που δημιουργεί τεχνητούς ανθρώπους 
και τοποθετούνται σ’ ένα θεματικό πάρ-
κο αναψυχής με θέμα την Άγρια Δύση, το 
Westworld. Τα όντα αυτά, οι λεγόμενοι 
«Οικοδεσπότες», δεν γνωρίζουν πως η 
ζωή τους είναι προγραμματισμένη από τρί-
τους. στο Westworld πηγαίνουν πλούσιοι 
πελάτες με την ονομασία «Νεοφερμένοι» 
(γνωστοί και ως «Επισκέπτες»), οι οποίοι, 
όντας άτρωτοι, μπορούν να κάνουν ό,τι 
θέλουν μέσα στο πάρκο, χωρίς να έχουν 
τον φόβο της δολοφονίας τους από τους 
οικοδεσπότες. Όλες οι απορίες των τηλε-
θεατών θα λυθούν την Κυριακή, 15 Μαρ-
τίου, μέσα από το Novacinema4HD αλλά 
και την υπηρεσία Nova On Demand. Η 
σειρά «Westworld» έρχεται ταυτόχρονα 
με την Αμερική την Κυριακή 15 Μαρτί-
ου στις 04:00 στη Nova Cyprus και στο 
Novacinema4HD! Η σειρά θα προβάλλε-
ται και σε prime time προβολή τη Δευτέ-
ρα, 16 Μαρτίου  και κάθε Δευτέρα στις 
22.00 στο Novacinema4HD. Το κάθε 
επεισόδιο αμέσως μετά την προβολή του 
θα είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία Nova 
On Demand για να το απολαύσει ο συν-
δρομητής όπου και όποτε θέλει.
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ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

TΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΑΤΕΣ 
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1Η  ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Η βασίλισσα Μαρία Καλημέρα ποζάρει με τον Δήμαρχο Παραλιμνίου 
Θεόδωρο Πυρίλλη και τη σύζυγό του Κικούλα Κίτσιου.

Βασίλισσα του φετινού καρναβαλιού ήταν η Μαρία Καλημέρα, η οποία 
εκπροσώπησε τον Δήμο Παραλιμνίου ως βασίλισσα των Βραβείων Γκίνες.

Αρκετή σάτιρα είχε η παρέλαση, όπως το άρμα με θέμα
το φαγοπότι του ΓεΣΥ.

Στιγμές από την όμορφη καρναβαλίστικη παρέλαση.
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Με σύνθημα «Δώστου 
δώστου δώστου Καρ-
ναβάλι Αμμοχώστου» 

30 ευρηματικά σύνολα και άρ-
ματα και εκατοντάδες καρναβα-
λιστές παρέλασαν μπροστά σε 
30 χιλιάδες θεατές και αποθε-
ώθηκαν, συνθέτοντας τη μεγάλη 
επιτυχία της καρναβαλίστικης 
παρέλασης. Πριν την έναρξη 
προηγήθηκε το άρμα του Δήμου 
Παραλιμνίου με συνθήματα για 
τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και με τον Δήμαρχο 
Θεόδωρο Πυρίλλη και τη σύζυ-
γό του να εμφανίζονται ντυμένοι 
με παραδοσιακές φορεσιές. Βα-

σίλισσα του φετινού καρναβα-
λιού ήταν η Μαρία Καλημέρα, η 
οποία εκπροσώπησε τον Δήμο 
Παραλιμνίου ως βασίλισσα των 
Βραβείων Γκίνες. Τα άρματα που 
ξεχώρισαν ήταν αυτά του Δήμου 
Δερύνειας με τον Batman, της 
Σωτήρας με το άρμα «Νεράιδες 
και Ξωτικά» και της νεολαίας του 
Δήμου Παραλιμνίου με θέμα τη 
βραβευμένη με Όσκαρ ταινία 
«Joker». Το περιοδικό ΟΚ! βρέ-
θηκε εκεί και κατέγραψε όμορ-
φες στιγμές. ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 

TΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΑΤΕΣ 
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1Η  ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Ο Αναστάσιος Βλίττης, η Χρυστάλλα Βλίττη και ο Γιώργος Τάκκας.
Η βασίλισσα Μαρία Καλημέρα ποζάρει με τον Δήμαρχο Παραλιμνίου 
Θεόδωρο Πυρίλλη και τη σύζυγό του Κικούλα Κίτσιου.

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου, Θεόδωρος Πυρίλλης και η συζυγός του, 
Κικούλα Κίτσιου, ντυμένοι με παραδοσιακές στολές.

Αρκετή σάτιρα είχε η παρέλαση, όπως το άρμα με θέμα
το φαγοπότι του ΓεΣΥ.

Στιγμές από την όμορφη καρναβαλίστικη παρέλαση.
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ΓιώρΓος ΠελλαΠαϊςιώτης

«Με τη ζώΓραφικη ζώ
την αΠολυτη ελευθερια εκφραςης»

 Σε μια αποκλειΣτική Συνεντευξή Στο περιοδικο οκ! ο ΓιώρΓοΣ 
πελλαπαϊΣιώτήΣ μαΣ μυει Στον κοΣμο τών τεχνών και 
μαΣ περιΓραφει τήν καθήμερινοτήτα του Στή νεα υορκή. 
επιπροΣθετα, μαΣ μιλα Για τήν επερχομενή εκθεΣή που 

θα κανει Στήν κυπρο με ερΓα απο τή ΣυλλοΓή του!
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«Με τη ζωγραφικη ζω
την απόλυτη ελευθερια εκφρασησ»

 Σε μια αποκλειΣτική Συνεντευξή Στο περιοδικο οκ! ο ΓιώρΓοΣ 
πελλαπαϊΣιώτήΣ μαΣ μυει Στον κοΣμο τών τεχνών και 
μαΣ περιΓραφει τήν καθήμερινοτήτα του Στή νεα υορκή. 
επιπροΣθετα, μαΣ μιλα Για τήν επερχομενή εκθεΣή που 

θα κανει Στήν κυπρο με ερΓα απο τή ΣυλλοΓή του!

*την έκθεση «FLESH vs SPIRIT» θα εγκαινιάσει
η πρώτη κυρία της κυπριακής δημοκρατίας,

κυρία Άντρη αναστασιάδη, την τρίτη 17 μαρτίου
και ώρα 19:00. ή έκθεση θα παραμείνει ανοικτή 

μέχρι το Σάββατο 28 μαρτίου.

«Πιστεύω ότι η εκφραση 
τησ τεχνησ δεν εχει 

σύνόρα. εκει Πόύ 
ύΠαρχει η διαφόρα 

ειναι στην αΠόδόχη 
τησ εκφρασησ»
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Οι εικαστικές τέχνες είναι ενσω-
ματωμένες στην καθημερινή 
μας ζωή και αποτελούν ανα-

πόσπαστο μέρος του τοπικού και πα-
γκόσμιου πολιτισμού. Yπάρχουν άνθρω-
ποι οι οποίοι επενδύουν στις τέχνες και 
μεγαλουργούν. Ένας από αυτούς είναι 
ο Κύπριος εικαστικός, Γιώργος Πελλα-
παϊσιώτης, ο οποίος από το 1995 ζει 
στη Νέα Υόρκη και έχει καταφέρει να 
ταράξει τα νερά της τέχνης με τις ευ-
φάνταστες δημιουργίες του. Mάλιστα, 
έχει δημιουργήσει δουλειές για τους 
Alexander McQueen και Donna Karan. 
Παράλληλα, ασχολείται με τη μουσική 
και έχει συνθέσει κομμάτια αποκλειστι-
κά για shows του ΒΒC και του CNN.

Πώς κατάφερες να εδραιωθείς 
στη Νέα Υόρκη;
Στη Νέα Υόρκη είχα πάει όταν έγι-
να δεκτός από το «Parsons School of 
Design», όπου τελείωσα το BFA στο 
σχέδιο μόδας. Εργάστηκα στον χώρο 
της υψηλής ραπτικής για 10 χρόνια 
και συνεργάστηκα με τους Alexander 
McQueen, Donna Karan και Akira. 
Δύο από τις δημιουργίες μου από με-
ταλλικά υλικά παρουσιάστηκαν στο 
Metropolitan Museum of Arts της Νέας 
Υόρκης αλλά και στο Victoria & Albert 
του Λονδίνου. Ακολούθησαν 10 χρό-
νια καριέρας στη μουσική, ως μουσικο-
συνθέτης και μουσικός εκδότης. Έτσι, 
κατάφερα να συνεργαστώ με το BBC 
, τον Piers Morgan για το CNN σε 
210 χώρες και με την παγκοσμίου φή-
μης superstar Lara Fabian στην τελευ-
ταία παγκόσμια επιτυχία της «Make Me 
Yours Tonight». Όσον αφορά τον χώρο 
της ζωγραφικής, εκεί έχω αφοσιωθεί τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ποια διαφορά βρίσκεις ανάμεσα 
στις τρεις μορφές τέχνης με τις 
οποίες έχεις ασχοληθεί;
Με τη ζωγραφική ζω την απόλυτη ελευ-
θερία έκφρασης, διότι στο σχέδιο μό-
δας έχω τα περιθώρια που βάζουν οι 
ανάγκες του ανθρώπινου σώματος. Η 
προσωπικότητα του κάθε ατόμου και οι 
μουσικοί περιορισμοί επιβάλλονται από 
τους κανόνες της.

Πώς είναι η καθημερινότητα για 
έναν καλλιτέχνη στη Νέα Υόρ-
κη;
Στη δική μου περίπτωση η βδομάδα 
μου περιλαμβάνει ένα σχετικά σταθε-
ρό πρόγραμμα με γυμναστική δύο φο-
ρές τη μέρα, 10-12 ώρες δουλειά, μια 
ώρα μαγείρεμα και χρόνο για παιχνίδι 
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με τα πέντε μου γατάκια. Τα Σαββα-
τοκύριακα κάνω βόλτες με τη μηχανή 
στο Manhattan και Brooklyn, με σταθ-
μούς σε εστιατόρια για ωραίο φαγη-
τό, επισκέψεις σε εκθέσεις τέχνης και 
το βράδυ χαλαρώνω βλέποντας ταινία 
ή πίνοντας κοκτέιλ σε κάποιο μουσι-
κό μπαρ.

Οι πίνακές σου ξεχώρισαν από 
πολύ νωρίς. Τι είναι αυτό που 
πιστεύεις ότι τους κάνει τόσο 
ιδιαίτερους;
Στόχος μου δεν είναι να επιδείξω τις 
τεχνικές μου ικανότητες στη ζωγραφι-
κή, αλλά να δώσω έμφαση στην πα-
ρουσίαση του εσωτερικού κόσμου 
των θεμάτων μου. Η θεματολογία που 
χειρίζομαι και από την οποία εμπνέο-
μαι είναι βγαλμένη από τα προσωπι-
κά μου βιώματα, τα οποία πηγάζουν 
μέσα από την κοινωνία στην οποία ζω. 
Τολμώ να ψάχνω μέσα σε σκοτεινούς 
χώρους για τα θέματά μου, τα οποία 
βγάζω στην επιφάνεια παρουσιάζο-
ντας την ωμή τους μορφή. Μια σοφή 
κουβέντα που μου είπε ένα βράδυ ο 
McQueen ήταν: «Στους βρόμικους 
χώρους, που εκεί πετούν τα άχρηστά 
τους οι άλλοι άνθρωποι, θα βρεις τα 
πιο όμορφα στοιχεία έμπνευσης και 
δημιουργίας». Έχω προσέξει ότι αυτό 
εκλύει τον κόσμο που βλέπει τα έργα 
μου και τους κάνει να συνδέονται με 
αυτά μέσα από τον δικό τους συναι-
σθηματικό κόσμο. Να προσθέσω ότι 
ποτέ δεν κάνω προσχέδια πριν αρχί-
σω να ζωγραφίζω πάνω στο ξύλο. Η 
νευρικότητα κατά τη διάρκεια της δη-
μιουργίας για μένα είναι πρόκληση 
και παράλληλα βοήθημα, έτσι ώστε 
να βγαίνω έξω από το comfort zone 
(ζώνη ασφαλείας) μου.

Από ποιον επώνυμο θα ήθελες 
να αγοραστεί ή έστω να θαυ-
μαστεί ένας από τους πίνακές 
σου;
Για μένα είναι σημαντικός ο οποιοσδή-
ποτε άνθρωπος συνδεθεί με έργο μου 
και θέλει να το έχει στον χώρο του.

Πώς είναι ο ορισμός της τέ-
χνης στην «πόλη που δεν κοι-
μάται ποτέ» και πώς «στο νησί 
της Αφροδίτης»;
Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι η έκ-
φραση της τέχνης δεν έχει σύνορα. 
Εκεί που υπάρχει η διαφορά είναι 
στην αποδοχή της έκφρασης.

Θεωρείς ότι η εποχή μας «τα-
λαιπωρείται» από την ακαμψία 

του μάταιου κυνηγητού της 
«πρωτοπορίας»;
Πιστεύω ότι η έντονη ανάγκη για πρω-
τοπορία οδηγεί τον άνθρωπο σε και-
νούργιους ορίζοντες, αλλά ταυτόχρο-
να τον απομακρύνει από την ομαδικό-
τητα, ειδικά σε μικρές, κλειστές κοι-
νωνίες.
 
Μετά την τεράστια επιτυχία της 
περσινής σου έκθεσης, με τίτ-
λο «Beyond Gender & Sexual 
Orientation», παρουσιάζεις 
στις 17 Μαρτίου στην Gallery 
Morfi στη Λεμεσό τη νέα έκθε-
ση ζωγραφικής σου, με τίτλο 
«FLESH vs SPIRIT». Τι θα παρου-
σιάσεις στον κόσμο αυτή τη 
φορά;
Αυτή τη φορά εξερευνώ την άμεση πα-
ρέμβαση στη σχέση μεταξύ της σάρ-
κας (εξωτερικής εικόνας και έκφρα-
σης που χαρακτηρίζει την προσωπικό-
τητα) και του πνεύματος (του εσωτερι-
κού πνευματικού θείου κόσμου) από 
εξωτερικούς κοινωνικούς / πνευμα-
τικούς θεσμούς. Θεωρώ ότι αυτές οι 
δύο συνιστώσες σε πολλές περιπτώ-
σεις δεν μπορούν να συνυπάρξουν 
εξαιτίας εξωτερικών παρεμβολών. Η 
αρμονία στον εαυτό μας επιτυγχά-
νεται με την απόλυτη ισορροπία της 
σάρκας (FLESH) και του πνεύματος 
(SPIRIT) και αυτό γίνεται όταν υπάρχει 
η ελευθερία της ατομικής έκφρασης 
μέσα από την αποδοχή. Στα καινούρ-
για μου έργα οι μορφές που απεικο-
νίζονται είναι θύματα της πνευματικής 
τους πίστης. Πρόθεσή μου, όμως, εί-
ναι να δείξω τη φωτεινή τους πλευρά, 
αλλά και το πώς κατάφεραν να ξεπε-
ράσουν τα σκληρά εμπόδια που αντι-
μετωπίζουν και για τα οποία δεν ευθύ-
νονται. Η υπερηφάνεια απεικονίζεται 
έντονα στις μορφές, διότι έχουν κατα-
φέρει να ζήσουν τη ζωή όπως οι ίδιες 
έχουν επιλέξει και όχι όπως τους την 
έχουν υποδείξει οι θεσμοί της δικής 
τους θρησκείας / πίστης. Στα εγκαί-
νια της έκθεσής μου, που και αυτή τη 
φορά θα είναι μια οπτική και ακουστι-
κή εμπειρία, θα ακούγεται το ορχη-
στρικό κομμάτι που έχω γράψει ειδικά 
για την έκθεση μου, το οποίο έχω ηχο-
γραφήσει στη Νέα Υόρκη με τη συμ-
μετοχή 32 καταξιωμένων μουσικών 
και τραγουδιστών. 

 Ως σύγχρονος ζωγράφος, 
πόσο έχεις επηρεαστεί από 
τους κλασικούς;
Σίγουρα, υποσυνείδητα, ο καλλιτέ-
χνης μπορεί να επηρεαστεί από τους 

προηγούμενους δημιουργούς. Είναι 
πολύ φυσιολογικό μέσα από το ενδι-
αφέρον σου για την τέχνη, την οποία 
έχεις μελετήσει και απορροφήσει, να 
έχεις επιρροές.

Τι θα ήθελες να «εξερευνήσει» 
κάποιος που βλέπει τα έργα 
σου;
Δεν θα ήθελα να «εξερευνήσει», αλλά 
να πάρει τον χρόνο να δει τα έργα και 
όχι απλά να τα κοιτάξει. 

Πόσο δύσκολο είναι η «σύλλη-
ψη» ιδεών για να καταλήξεις 
στην τελική αισθητική του έρ-
γου σου;
Η δυσκολία δεν είναι καθόλου στη 
σύλληψη των ιδεών, αλλά στον χρόνο 
που πολλές φορές δεν είναι αρκετός 
για να πραγματοποιήσω όλες τις ιδέες 
που έχω στο μυαλό μου.

Περιέγραψέ μου μια «τρελή» 
ιδέα που είχες για κάποιο έργο 
σου ή εάν σου έχει τύχει να 
εμπνευστείς από κάποιο άσχε-
το συμβάν…
Πολλές φορές το γατάκι μου, ο Όλι-
βερ, αρέσκεται στο να παίζει με τα πι-
νέλα μου. Μια φορά που είχα ετοιμά-
σει το ξύλο για να αρχίσω να ζωγρα-
φίζω, ο Όλιβερ βρισκόταν μόνος του 
στο δωμάτιο και αφού πάτησε μέσα 
στα ακρυλικά μου χρώματα, άφησε τις 
«πατημασιές» του πάνω στην επιφά-
νεια του πίνακα. Οι σχηματισμοί αυτοί 
έγιναν η έμπνευση για το αρχικό στά-
διο της δημιουργίας αυτής.

Έχεις κληθεί από το CFDA 
(Council of Fashion Designers 
in America) να παρουσιάσεις 
μέρος των νέων σου έργων 
στην εβδομάδα μόδας «Άνοιξη 
2020» στη Νέα Υόρκη για έναν 
φιλανθρωπικό σκοπό. Πώς 
νιώθεις γι’ αυτή την τιμή;
Πέραν από την τιμή, πιο έντονο είναι 
το αίσθημα ικανοποίησης, που μου 
δόθηκε η ευκαιρία να βοηθήσω με τον 
δικό μου τρόπο στην εκστρατεία κατα-
πολέμησης της εμπορίας του παιδιού.

Ποιος είναι ο απώτερος στόχος 
και σκοπός σου;
Να μπορώ να δημιουργώ μέχρι το τέ-
λος… ok!  

 
  

ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ  

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Ρέμπέλ Γουίλσον

Είναί Εξυπνη, πνΕυματώδης, ακομπλΕξαρίςτη καί 
δίαθΕτΕί αςτΕίρΕυτη πηγη χίουμορ! η ρΕμπΕλ γουίλςον 

Είναί μία απο τίς πίο ταλαντουχΕς ηθοποίους 
της γΕνίας της καί το ΕχΕί αποδΕίξΕί -πολλακίς- 

μΕςα απο τίς ταίνίΕς που ΕπίλΕγΕί να κανΕί.

«η οίκογΕνΕία μου δΕν θΕώρΕί
οτί Είμαί αςτΕία»

Η Αυστραλιανή ηθοποιός έγινε γνωστή 
μέσα από την ταινία «Παράνυμφες» 
και έκτοτε είδε τις κινηματογραφικές 

μετοχές της να εκτοξεύονται, μιας και έχει παί-
ξει πλάι στους μεγαλύτερους σταρ της βιο-
μηχανίας του θεάματος, όπως είναι η Αν Χά-
θαγουεϊ και η Πριγιάνκα Τσόπρα. Πρόσφα-
τα, κατά την τελετή απονομής των Βραβείων 
Όσκαρ 2020, η Ρέμπελ Γουίλσον είχε μιαν 
αμήχανη στιγμή με τη μητέρα του ηθοποιού 
Κιάνου Ρίβς, καθώς, όταν πήγε να χαιρετίσει 
τη μητέρα του ηθοποιού, εκείνη δεν αντιλή-
φθηκε την κίνηση αυτή και της είπε απλά ένα 
«γεια», αφήνοντας την 39χρονη ηθοποιό με 
το χέρι της αμήχανα τεντωμένο! Αυτή την πε-
ρίοδο η γλυκιά ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην 
αντισυμβατική κωμωδία «Τζότζο», πλάι στη μο-
ναδική Σκάρλετ Γιόχανσον. Η πλοκή της ιστο-
ρίας έχει να κάνει με ένα μικρό αγόρι, τον Γερ-
μανό Τζότζο, ο οποίος κατά τη διάρκεια του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου έχει ενταχθεί στη 
χιτλερική νεολαία, πιστεύοντας στην ιδεολο-
γία του ναζισμού σχεδόν με ιερό δέος. Έχει 
μάλιστα έναν φαντασιακό φίλο, που δεν είναι 
άλλος από τον ίδιο τον Χίλτερ -σε μια πολύ 
αδέξια εκδοχή του- που συνεχώς τον συμβου-
λεύει. Όταν όμως ο μικρός θα βρεθεί σε μια 
κατασκήνωση του Γ΄ Ράιχ, θα συνειδητοποι-
ήσει ότι δεν είναι ικανός ούτε ένα μικρό ζωά-
κι να σκοτώσει. Στη συνέχεια θα ανακαλύψει 
πως η μητέρα του, που αν και αντιστασιακή 
κρύβει επιμελώς την ταυτότητά της, προσφέ-
ρει καταφύγιο σε μια μικρή Εβραία. Ο κό-
σμος του Τζότζο αναστατώνεται, όμως μετά 
από ένα τραγικό συμβάν θα αρχίσει να κατα-
λαβαίνει την πραγματική εκδοχή της ιστορίας. 
Για την ιστορία, η Αυστραλιανή ηθοποιός έχει 
πτυχίο Νομικής. Όσον αφορά τα προσωπικά 
της, αυτή την περίοδο είναι μόνη!
 
Ρέμπελ, πώς ήταν η εμπειρία του 
«Τζότζο»;
Αυτός ήταν πραγματικά ένας τόσο διασκεδα-
στικός ρόλος και ήταν σπουδαίο να δουλεύ-
εις με ένα τόσο καλό cast. Ο χαρακτήρας 
που ενσαρκώνω είναι η επικεφαλής της «νεο-

λαίας» του Χίτλερ και, όπως συνέβη με πολ-
λές γυναίκες στη ναζιστική Γερμανία προς το 
τέλος του πολέμου, κατατάχθηκαν σε όλες 
τις θέσεις εργασίας στο στρατό. Οι διάλογοί 
μου βασίζονται σε πραγματικά εγχειρίδια δι-
δασκαλίας από τα στρατόπεδα του Χίτλερ και 
αν και ακούγεται σαν σάτιρα, είναι πραγματι-
κός διάλογος από τότε. Ήταν ένας πολύ ενδι-
αφέρων χαρακτήρας και μου άρεσε να κάνω 
τη γερμανική προφορά!

Πώς ήταν η συνεργασία σου με τον 
Τάικα Γουαϊτίτι, ο οποίος έχει κάνει 
δύο ανεξάρτητες ταινίες στη Νέα Ζη-
λανδία, καθώς και ένα μεγάλο μέρος 
της ταινίας «Θορ»;
Ο Τάικα είναι εκπληκτικός και είναι ένα πραγ-
ματικό είδωλο για μένα. Πραγματικά θαυμά-
ζω εκείνον αλλά και όλες τις ταινίες του, όπως 
«Τα μικρά πράγματα», που έκανε στη Νέα 
Ζηλανδία, τις κωμωδίες «Τι κάνουμε στις σκι-
ές» και «Κυνήγι για αγριογούρουνα» και φυσι-
κά την ταινία του «Θορ». Λατρεύω τη δουλειά 
του ως σκηνοθέτη. Πιστεύω ότι θα κάνουμε 
περισσότερα πράγματα μαζί.

Πέρσι σε είδαμε να «διακλαδίζεσαι» 
τόσο ως παραγωγός όσο και ως πρω-
ταγωνίστρια στις δύο ταινίες «Η φα-
σαρία» και «Δεν είναι ρομαντικό;» 
Είναι αυτό -κατά κάποιο τρόπο- σημά-
δι των πραγμάτων που μας επιφυλάσ-
σεις;
Έχω ανακαλύψει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευ-
θύνη όταν παίζεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
και παράλληλα πρέπει να γυρίσεις μια ταινία. 
Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρί-
σκεσαι σε κάθε σκηνή, κάτι που δεν είμαι συ-
νηθισμένη και δεν έχω τρεις ή τέσσερις ημέ-
ρες για να γυρίσω τις σκηνές μου. Μερικές 
φορές αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύω 
16 ώρες την ημέρα, στο σετ. Είναι λοιπόν μια 
νέα προσαρμογή, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη 
που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και ελπίζω να 
συνεχίσω να παίζω και μια μέρα, γιατί όχι, να 
σκηνοθετήσω!

Σε αυτές τις τελευταίες δύο ταινί-
ες είχες επίσης τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Ήταν ανέκαθεν η φιλοδοξία 
σου να φτάσεις σε εκείνο το σημείο 
της καριέρας σου;
Είναι κάτι στο οποίο δουλεύω για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα. Είμαι τυχερή που έχω συμμετά-
σχει σε πολλές και μεγάλες ταινίες, αλλά και 
που πρωταγωνίστησα σε μια ολόκληρη ταινία. 
Ήταν πάντα μια από τις φιλοδοξίες μου. Ήταν 
υπέροχο.

Έχεις πει στο παρελθόν ότι η οικογέ-
νειά σου δεν σε είδε ποτέ ως ιδιαίτε-
ρα αστεία ή με κάποιον τρόπο που να 
έδειχνε ότι κάποια μέρα θα γινόσουν 
μια κωμική ηθοποιός.
Η οικογένειά μου εξακολουθεί να θεωρεί ότι 
δεν είμαι καθόλου αστεία (γέλια). Νομίζουν 
ότι είναι πιο αστείοι από μένα! Δεν σκέφτη-
κα ότι ήμουν αστεία στα εφηβικά μου χρόνια. 
Ήμουν ένα πολύ σπουδαίο, λογικό και υπεύ-
θυνο κορίτσι. Υποθέτω ότι γι’ αυτό πήγα και 
πήρα ένα πτυχίο Νομικής (γέλια).

Όταν σπούδαζες Νομική στην Αυ-
στραλία, φαντάστηκες ποτέ ότι -εν 
τέλει- θα αφιέρωνες τη ζωή σου στην 
υποκριτική;
Δεν είχα ιδέα τι θα συμβεί. Σπούδαζα Νομική 
κατά τη διάρκεια της ημέρας και πήγαινα μα-
θήματα θεάτρου το βράδυ. Ήμουν μια πολύ 
συνηθισμένη κοπέλα από ένα προάστιο στο 
Σίδνεϊ και δεν είχα ιδέα από τη βιομηχανία 
του θεάματος. Ωστόσο, τότε είδα τις δυνα-
τότητές μου και όσο περισσότερο δούλευα 
πάνω σε αυτό, είδα ότι ήταν κάτι στο οποίο 
ήμουν καλή και απλά το κράτησα!

Έχεις μιλήσει στο παρελθόν για την 
επιθυμία σου να εμπιστευτείς και να 
βοηθήσεις άλλες γυναίκες που δεν 
ταιριάζουν με την εικόνα τού πώς 
πρέπει να φαίνονται οι γυναίκες...
Υπάρχει μεγάλη πίεση στις γυναίκες, ειδικά 
στις νεαρότερες, όσον αφορά στο πώς πρέ-
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πει να συμμορφώνονται με την εικό-
να του λεπτού σώματος. Δεν μπο-
ρούν όλοι να είναι έτσι και κανείς 
δεν πρέπει να ντρέπεται για το πώς 
φαίνεται ή να υποκύπτει σε εκφο-
βισμούς ή άλλες μορφές κακοποί-
ησης λόγω του μεγέθους και του 
σχήματός του. Είμαι μια πολύ μονα-
δική περίπτωση στο Χόλιγουντ, διότι 
υπάρχουν πολύ λίγες γυναίκες που 
μοιάζουν με εμένα και εργάζονται 
πολύ στη βιομηχανία του θεάματος. 
Εάν, λοιπόν, οι γυναίκες μπορούν 
να με δουν σε ενδιαφέροντες ρό-
λους, να είναι γενναίες και τολμη-
ρές και να μάθουν να διασκεδάζουν 
τη ζωή, τότε αυτό μπορεί να είναι μια 
μεγάλη βοήθεια για τον εαυτό τους 
και τον αυτοσεβασμό τους. Λαμβά-
νω σοβαρά την ευθύνη που έχω και 
θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να πα-
ρουσιάσω μια θετική και έξυπνη ει-
κόνα για τις γυναίκες που πρέπει να 
είναι υπερήφανες γι’ αυτό που είναι 
και να μπορούν να ξεπεράσουν τυ-
χόν αρνητικές αντιλήψεις για το πώς 
πρέπει να μοιάζουν οι γυναίκες!

Γιατί πιστεύεις ότι το κοινό 
έχει ανταποκριθεί θετικά και 
έχει αγκαλιάσει με ενθουσι-
ασμό τους χαρακτήρες που 
υποδύεσαι;
Νομίζω ότι είναι εξαιτίας του ότι 
έχω πολλή ενέργεια και δεν παίρνω 
τα πράγματα πολύ σοβαρά. Υπήρξα 
πολύ ντροπαλή ως παιδί και η μη-
τέρα μου έπρεπε να με ωθήσει στο 
να πάω σε σχολή υποκριτικής. Θυ-
μάμαι ακόμα τότε που ο καθηγητής 
θεάτρου με ρώτησε το όνομά μου 
και του είπα ότι ήταν «Ρέμπελ», με 
αμερικανική προφορά. Ήταν εκείνη 
η στιγμή που ανακάλυψα πόσο εύ-
κολο ήταν να μιλήσω, εάν είχα έναν 
χαρακτήρα που θα μπορούσα να 
υποδυθώ. Έτσι, λοιπόν, πλέον στη 
ζωή μου έμαθα να μιλώ, να μη φο-
βάμαι, να είμαι υπερήφανη για το 
ποια είμαι και απλά να βλέπω πόσο 
μακριά μπορώ να φτάσω! ok!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: WENN.COM
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WENN.COM

O σεναριογράφος και ηθοποιός Taika Waititi με την Ρέμπελ. 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΚ! ΚΛΕΙΝΕΙ ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΩΡΑΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 
ΣΤΟN  ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΚΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΚ! ΚΛΕΙΝΕΙ ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΚΛΕΙΝΕΙ ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΚ! ΚΛΕΙΝΕΙ ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΚ!

ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

FLASHBACK

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΟΚ!
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΚ! ΚΛΕΙΝΕΙ ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΩΡΑΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 
ΣΤΟN  ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΚΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Το πρώΤο μας εξώφυλλο 
Ήταν το πρώτο μας εξώφυλλο και το ζευ-
γάρι πόζαρε για το ΟΚ! στο πάρκο Ακρό-
πολης με τον τότε 2,5 χρονών γιο τους, 
Γιώργο-Αλέξανδρο. Χαζογονείς και οι δυο 
δήλωναν ως προτεραιότητα το μεγάλωμα 
του μονάκριβου γιου τους. Ο Χριστόφορος 
υπερηφανευόταν σε όλους πως ο γιος του 
έχει όλα τα φόντα να γίνει ένας πετυχημέ-
νος ποδοσφαιριστής, ενώ δεν έκρυβαν την 
επιθυμία τους να αποκτήσουν και δεύτερο 
παιδί. Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε λίγους 
μήνες αργότερα, όταν ήρθε στον κόσμο και 
το δεύτερο μέλος της οικογένειάς τους, η 
Νικόλ. Σήμερα ζουν τον έρωτα και την οι-
κογένειά τους όπως την ονειρεύτηκαν, με τη 
σχέση τους να μετράει 23 χρόνια.

ΡΑΜΟΝΑ ΦΙΛΙΠ 
–  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΦωτογραΦήθήκε πρωτή Φορα με τις 
δύο κορες τής, μαρια και αντιγονή
Η οικογένεια Τσιάκκα εκείνη την εποχή ήταν στη λί-
στα με τις πιο διάσημες οικογένειες του νησιού μας. 
Η ηθοποιός προερχόταν από την τεράστια και ασύλ-
ληπτη σε νούμερα τηλεθέασης σειρά «Βουράτε Γει-
τόνοι», αλλά και από την πρωτοφανή σε νούμερα 
τηλεθέασης σειρά της «Βασιλικής», η οποία έδωσε 
σκυτάλη στην επίσης επιτυχημένη σειρά «Μίλα μου». 
Η φωτογράφιση της Χριστίνας Παυλίδου με την τότε 
τετράχρονη Μαρία και την 9χρονη Αντιγόνη ήταν με-
γάλη αποκλειστικότητα, καθώς η οικογένεια Τσιάκκα 
ήταν πολύ διακριτική με τα παιδιά της. Η μικρή Μα-
ρία συμμετείχε και στη σειρά «Μίλα μου» και δήλω-
σε στη συνέντευξη πως το όνειρό της δεν είναι να γί-
νει ηθοποιός, αλλά μπαλαρίνα. Από την άλλη, η Χρι-
στίνα μάς είπε πως ήταν διασκεδαστικό να δουλεύει 
με την κόρη της, η οποία ήταν ενθουσιασμένη όταν 
της ανακοίνωσαν πως θα λάμβανε μέρος στη σειρά, 
αλλά όταν είδε πως στα γυρίσματα έπρεπε να κάνει 
επαναλήψεις και να λέει τα λόγια της ακόμα και πέ-
ντε φορές τη μέρα εκνευριζόταν. «Μια μέρα θυμάμαι 
ήταν μια σκηνή κατά την οποία έψαλλε τον ύμνο "Τη 
Υπερμάχω". Ο σκηνοθέτης τής ζήτησε να ξανακάνει 
την ίδια σκηνή 3-4 φορές. Τότε η Μαρία του είπε "Ε, 
φτάνει. Εν θα χάσω τη φωνή μου»!" Φυσικά σκάσα-
με όλοι στα γέλια».
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Οι πρώτες εικΟνες τΟυ ερώτά τΟυς κάι 
η άπΟκάλυψη πώς πάντρευΟντάι
Η Γεωργία Αχιλλέως απείχε εκείνη την εποχή ενάμι-
ση χρόνο από τα τηλεοπτικά δρώμενα και είχε αφο-
σιωθεί στο κατάστημα ρούχων που είχε ανοίξει στο 
κέντρο της Λευκωσίας. Η σχέση της με τον διακεκρι-
μένο καρδιολόγο Πέτρο Αγαθαγγέλου μετρούσε πέ-
ντε μήνες. Τους γνώρισαν κοινοί τους φίλοι, καθώς 
έβλεπαν πως οι χαρακτήρες τους ήταν ολόιδιοι. Συμ-
φώνησαν να συναντηθούν σε γνωστό εστιατόριο της 
Λευκωσίας και από την πρώτη χειραψία έγινε αντιλη-
πτό στους φίλους τους πως θα άνοιγε μια νέα σελί-
δα στη ζωή τους και έτσι κι έγινε. Τις επόμενες μέρες 
έγιναν ζευγάρι. «Δεν έτυχε σε καμιά προηγούμενη 
μου σχέση να έχω τόσα πολλά στοιχεία με τον σύ-
ντροφό μου», έλεγε η ίδια. Ο φωτογραφικός φακός 
του ΟΚ! τούς απαθανάτισε στο λιμανάκι της Αγίας 
Νάπας μαζί με τα παιδιά τους, από προηγούμενους 
γάμους τους, την 8χρονη τότε Θεοδώρα, κόρη της 
παρουσιάστριας και τον 16χρονο τότε Αντώνη, γιο 
του καρδιολόγου. Αποκλειστικά στο ΟΚ! αποκαλύ-
ψαμε πως αρραβωνιάστηκαν λίγες βδομάδες προ-
ηγουμένως και το προσεχές καλοκαίρι θα παντρεύ-
ονταν.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ – 
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Το διάσημο ζευγάρι 
άνάκοινωσε Τον γάμο Του
Παρόλο που ήταν μαζί στο ίδιο σχολείο 
στη Λευκωσία, η γνωριμία τους έγινε όταν 
ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης πήρε τη με-
γάλη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό και 
βρισκόταν στην Αθήνα. «Με μια ματιά του 
ο Κωνσταντίνος πέτυχε την πιο γλυκιά νίκη 
εντός έδρας και καρδιάς», είπε η Στέλλα 
στο ΟΚ! Εκείνο το διάστημα ήταν ήδη αρ-
ραβωνιασμένοι και έκαναν την αποκάλυψη 
πως ο γάμος τους θα γινόταν τον επόμε-
νο Ιανουάριο. Η τεράστια επιτυχία του πο-
δοσφαιριστή και οι συνεχείς μετακομίσεις 
αποτελούσαν εμπόδιο στο να κάνουν οικο-
γένεια και δεν ήταν στα άμεσα σχέδιά τους. 
Η Στέλλα σε ερώτηση πώς διαχειρίζεται ο 
σύζυγός της την ήττα απάντησε: «Δεν θέ-
λεις να ξέρεις πίστεψέ με… (γέλια). Καταρ-
χάς κάνει απίστευτη αυτοκριτική, είναι αρ-
κετά τελειομανής σαν άνθρωπος και δεν 
συγχωρεί εύκολα τα λάθη του. Μετά από 
ένα χαμένο παιχνίδι δεν του βγάζεις κουβέ-
ντα, δεν μιλιέται. Θέλει τον χρόνο του, την 
ηρεμία του. Με το που περνά το κατώφλι 
του σπιτιού, κλείνει το κινητό. Δεν θέλει να 
τον ενοχλεί κανένας». Τον Ιούνιο του 2012 
ολοκλήρωσαν την ευτυχία τους όταν ήρθαν 
στον κόσμο οι δίδυμες κόρες τους, Φένια 
και Νέλια.
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ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – 
ΕΥΑ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ

Η αποτυχία τΗς ςείρας «ςτους 31 
δρομους» καί Η ςχεςΗ του με τΗ 
ςοφία καρβελα
Τότε ο Κύπριος ηθοποιός ήταν 25 χρονών 
και κυνηγούσε τα όνειρά του. Ήταν τρία χρό-
νια μετά τη νίκη του στο Dream Show και λίγο 
μετά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, 
όπου γύρισε τη σειρά «Στους 31 δρόμους», 
η οποία είχε άδοξο τέλος λόγω πολύ χαμη-
λών ποσοστών τηλεθέασης. Στην εξομολόγη-
σή του στο περιοδικό ΟΚ! μίλησε για τα όσα 
συνέβησαν και δεν κατάφερε η σειρά να έχει 
τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά και για το 
gossip της εποχής που τον ήθελε ζευγάρι με τη 
Σοφία Καρβέλα. «Με τη Σοφία ήρθαμε πάρα 
πολύ κοντά, γιατί βρεθήκαμε και οι δύο στην 
ίδια θέση, τόσο προσωπικά όσο και καλλιτε-
χνικά, και αυτό μας έδεσε ακόμα περισσότε-
ρο… Δεν σου κρύβω ότι με τη Σοφία τσακωθή-
καμε κάποιες φορές, αλλά παραμένουμε φί-
λοι. Τουλάχιστον αυτό θέλω να πιστεύω», είπε 
ο Αντρέας στο ΟΚ! και αποκάλυψε πως θα 
μπορούσε να ερωτευτεί τη Σοφία Καρβέλα.

Η πρώτΗ φώτογραφίςΗ του ερώτα τους
Ήταν ζευγάρι για ενάμιση χρόνο, αλλά λίγο καιρό αργό-
τερα χώρισαν. Ο Σταύρος Κωνσταντίνου και η Εύα Με-
ταλλίδου γνωρίστηκαν όταν εκείνος τραγουδούσε στη 
Θεσσαλονίκη και εκείνη ήταν στην υποδοχή του μαγα-
ζιού. Οι δυο τους μίλησαν για τη γνωριμία και τον έρω-
τά τους. Ο Κύπριος τραγουδιστής είχε αποκαλύψει πως 
δεν θα συνεργαζόταν ξανά με τον Ηλία Ψινάκη. «Ο 
Ηλίας κάποια στιγμή ήθελε να με κάνει Ρουβά. Τον ενδι-
έφερε η εμφάνιση, κάτι που με έκανε να νιώθω άβολα. 
Ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαι εγώ», είχε πει 
τότε, ενώ σχολιάζοντας την πλαστική επέμβαση που έκα-
νε είπε, μεταξύ άλλων: «Έγινε με δική μου συναίνεση, 
γιατί ήθελα πολύ να διορθώσω κάποιες ατέλειες στο 
πρόσωπό μου, και μια από αυτές ήταν η μύτη μου».
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ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕσ ΑΠΟΚΛΕΙσΤΙΚΟΤΗΤΕσ ΤΟΥ ΝΗσΙΟΥ 
ΜΑσ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ σΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑσ ΜΑσ! ΕΜΕΙσ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΑσΚΟΠΗσΗ 
ΚΑΙ σΑσ ΠΑΡΟΥσΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΕσ ΑΠΟ ΑΥΤΕσ.

12 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙσΤΙΚΟΤΗΤΕσ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ 
Οι δύο τους, ως γνωστόν, γνωρίστηκαν σε εκδήλωση στη Λευκωσία. Σύ-
ντομα έγιναν ζευγάρι και λίγο καιρό αργότερα σε κοινό ταξίδι τους και 
πάλι στη Λευκωσία, ο Γιάννης Αϊβάζης έκανε στη Μαρία Κορινθίου την 
ομορφότερη έκπληξη της ζωής της. Αφού δείπνησαν σε ιταλικό εστια-
τόριο, επιστρέφοντας στο δωμάτιό τους, ο ηθοποιός γονάτισε και έκανε 
πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, όπως αποκάλυψε το ΟΚ!.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 
& ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥΣ
Ένα από τα πιο hot ζευγάρια του νησιού μας ήταν εκείνο το διάστημα 
η παρουσιάστρια Γεωργία Αχιλλέως και ο σύζυγός της και γνωστός 
καρδιολόγος Πέτρος Αγαθαγγέλου. Το στόρυ τους ξεκίνησε από μια 
τυχαία συνάντηση μετά από παρότρυνση κοινών φίλων και από την 
πρώτη χειραψία κατάλαβαν πως βρήκαν το άλλο τους μισό. Το επό-
μενο διάστημα, μάλιστα, ανέβηκαν και τα σκαλιά της εκκλησίας

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 

FLASHBACK

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΟΚ!
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12 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ&ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΕΝΕΒΕΖΟΥ
Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥΣ
Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έκαναν η Αιμιλία Κενεβέζου και ο Γιώργος 
Σταματάρης μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους. Ήταν 14 Φεβρουαρίου του 
2010 και το ζευγάρι επισκέφθηκε νυχτερινό μαγαζί της Λεμεσού, για να απολαύ-
σει την Πέγκυ Ζήνα. Είχαν σταματήσει πλέον να κρύβονται από τους φωτογρά-
φους. Εκείνο τα βράδυ ήταν πολύ χαλαροί και μοίρασαν ωραίες τρυφερές στιγ-
μές στον φακό μας που τους απαθανάτισε αποκλειστικά. 

ΝΤΙΕΓΚΟ ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ
Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής Ντιέγκο Μα-
ραντόνα, αφίχθη στο νησί μας, στις 23 Σε-
πτεμβρίου. Ο Μαραντόνα ταξίδευε για πρώ-
τη φορά στην Κύπρο και όλα τα media τον 
έψαχναν για μια φωτογραφία. Εκείνος επέ-
λεξε να διαμείνει κατά τη διήμερη παραμονή 
του στο νησί μας σε προεδρική σουίτα ξενο-
δοχείου της Λεμεσού. Το ΟΚ! τον απαθανά-
τισε κατά την αναχώρησή του από την Κύπρο 
στο αεροδρόμιο Λάρνακας. 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΡΟΝΤΙΚΑ ΚΑΡΟΓΙΑΝ
ΤΟ ΤΡΥΦΕΡΟ ΦΙΛΙ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ ΠΟΥ ΔΙΕΨΕΥΣΕ
ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ
Στο κτήμα Γεωργιάδη  πέρασαν μια υπέροχη βραδιά ο Μάριος Κάρογιαν και η σύ-
ζυγός του Ροντίκα, ενώ στην παρέα τους, μεταξύ άλλων, ήταν και η Γωγώ Μαστρο-
κώστα. Το ζευγάρι αντάλλαξε καυτά φιλιά, διαψεύδοντας έτσι τις φήμες περί χωρι-
σμού που κυκλοφορούσαν τότε. 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
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ΓΙΩΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΔΟΥ & ΣΤΕΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΟΥΣ
Το ΟΚ! ήταν το μοναδικό περιοδικό που ήταν καλεσμένο στον γάμο 
της Γιώτας Κουφαλίδου και του Στέλιου Έλληνα. Το Μυστήριο έγινε 
την 1η Ιουνίου στην εκκλησία Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο 
και το βράδυ ακολούθησε γαμήλιο γλέντι στην πισίνα πολυτελούς 
ξενοδοχείου του Πρωταρά. Ο γάμος τους συγκέντρωσε δεκάδες 
εκπροσώπους της κυπριακής σόουμπιζ και, φυσικά, εμείς δώσαμε το 
«παρών» μας, μεταφέροντάς σας το αποκλειστικό άλμπουμ του γά-
μου τους. 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
& ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
Η ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΜΟΥ
Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πέρασαν στη Μύκονο ο Νεκτάριος Αλε-
ξάνδρου και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, όπου εκεί περίμενε την παρουσιά-
στρια μια από τις ομορφότερες και πιο αξέχαστες στιγμές της ζωής της. Σε 
ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό, ο ποδοσφαιριστής έκανε πρόταση γάμου 
στη σύντροφό του μετά από τρία χρόνια σχέσης.

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΑΚΑΝΝΑ 
& ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥΣ
Με θέμα «Rock baby» βάφτισαν τον γιο τους, Αχιλλέα, στον ιερό 
ναό του Αγίου Τύχωνα στη Λεμεσό η παρουσιάστρια Αλεξία Καρα-
κάννα και ο σύζυγός της Νίκος Χριστοδουλίδης. Νονοί ήταν ο στε-
νός φίλος του ζευγαριού Μακάριος Ευαγγέλου και η αδερφή της πα-
ρουσιάστριας Άλκηστις Καρακάννα.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΜΜΕΡ & 
ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΟ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΥΦΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΙΛΙΑ
Το πρώτο ταξίδι του στην Κύπρο έκανε το τρελά ερωτευμένο ζευγάρι Κώ-
στας Σόμμερ και Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου. Το ζευγάρι απαθανά-
τισε ο φωτογραφικός φακός του ΟΚ! στη βόλτα τους στη Μαρίνα Λε-
μεσού, όταν επισκέφθηκαν ένα σκάφος που ήταν προς πώληση. Οι δυο 
τους αδιαφορώντας για τα βλέμματα, αντάλλαζαν συνεχώς καυτά φιλιά 
στα χείλη, δείχνοντάς μας πως ο έρωτας αυτός ήρθε, για να μείνει στη 
ζωή τους.
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ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΟΚ!
Τέσσερεις μέρες μετά το τέλος του ριάλιτι επιβίωσης 
Survivor ο Μάριος Πρίαμος επέλεξε το ΟΚ! για την πρώ-
τη του συνέντευξη. «Το να είμαι νικητής στις καρδιές του 
κόσμου είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα», είχε δη-
λώσει.

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΠΙΤΕΡ ΑΝΤΡΕ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΟΚ! 
ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ 
Ο Αγγλοκύπριος τραγουδιστής, που απασχόλησε ουκ ολίγες φορές τα media με την 
προσωπική του ζωή, φωτογραφήθηκε αποκλειστικά στο ΟΚ! με τα παιδιά του στην 
υπερπολυτελή εξοχική κατοικία του στο Μενεού. Μια κατοικία που έγινε πολλές φο-
ρές στόχος των παπαράτσι της Βρετανίας, καθώς σε κάθε ταξίδι του τραγουδιστή 
στην ιδιαίτερή του πατρίδα τον ακολουθούν για να απαθανατίσουν τις όμορφες οικο-
γενειακές στιγμές που περνάει. 
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ΛΩΡΗΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
Η πΡΩΤΗ ΚΟΙΝΗ φΩΤΟΓΡΑφΙΣΗ 
ΤΟΥ εΡΩΤεΥΜεΝΟΥ ΖεΥΓΑΡΙΟΥ 
Ο Άγιος Βαλεντίνος τούς βρήκε στην πρώτη 
κοινή φωτογράφισή τους αποκλειστικά στο 
ΟΚ! Στη συνέντευξη που έδωσαν μίλησαν για 
τον γάμο τους, τις δίδυμες κόρες τους και τον 
μικρό Χρυσοβαλάντη. Η ζωή τους είναι έτσι 
όπως την ονειρεύτηκαν και με τα παιδιά τους 
ζουν την απόλυτη ευτυχία.  

ΧΡΙΣΤΙΝΑ πΑΥΛΙΔΟΥ 
φΩΤΟΓΡΑφΙΖεΤΑΙ πΡΩΤΗ 
φΟΡΑ Με ΤΑ ΤεΣΣεΡΑ 
πΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
Μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς του 
νησιού μας, η Χριστίνα Παυλίδου, φω-
τογραφήθηκε αποκλειστικά στο ΟΚ! 
για πρώτη φορά με τα τέσσερα παιδιά 
της μιλώντας για τη ζωή και τις ανησυχί-
ες της. Τα παιδιά από την πλευρά τους 
την περιέγραψαν ως μητέρα και αποκά-
λυψαν τις στιγμές υστερίας και bullying 
που έζησαν λόγω της δημοσιότητας των 
γονιών τους. 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
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BEAUTY happy birthday Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Opium Neon, Y.S.L.
Το 1977, o Yves Saint Laurent 
ήταν ο πρώτος που μετέτρεψε 
το άρωμα σε ένα απολαυστι-
κό, πολυτελή εθισμό με ένα 
υπνωτικό μείγμα μπαχαρικών 
και ρητινών. Φέτος, το Opium 
επιστρέφει ανανεωμένο με το  
Black Opium Eau de Parfum 
Neon. Ένα άρωμα… καυτό, 
το απόλυτο όπλο του αισθη-
σιασμού, που μας εύχεται με 
τις εθιστικές αρωματικές συμ-
φωνίες του.

Flowerbomb, 
Viktor & Rolf
Όταν ξεκίνησε να 
δουλεύει πάνω στο 
πρώτο του άρωμα, το 
σχεδιαστικό δίδυμο 
Viktor&Rolf θέλησε 
να δημιουργήσει ένα 
ελιξίριο που θα είχε 
τη δύναμη να σκορ-
πάει ένα θετικό μή-
νυμα. Και εγένετο... 
Flowerbomb Eau De 
Parfum, μια "βόμβα" 
λουλουδιών με μια 
μαγική αρωματική 
αρμονία που ξυπνάει 
τις αισθήσεις…

Si, Giorgio Armani
Ο ιταλικός οίκος του Giorgio Armani έχει μεγά-
λη ιστορία με τα αρώματα… Έκανε το «ντεμπού-
το» του το 1980, όμως, το Si είναι η ωδή του οί-
κου Giorgio Armani στη μοντέρνα θηλυκότητα… 
Σαν μια δήλωση ελευθερίας, αγάπης και ζωής. 
Τελευταίο κεφάλαιο στην ιστορία του, το Si Fiori 
Eau de Parfum, είναι ένα floral άρωμα που θα σε 
ικανοποιήσει όλες τις προσδοκίες σου.

Ένα αρωμα Έίναί πανΤα 
ΚαλΟδΈχΟύμΈνΟ δωρΟ… 
Κί ΈμΈίΣ ΣΤΟ ΟΚ! 
γίΟρΤαζΟύμΈ Τα 12α 
γΈνΈθλία μαΣ μΈ 13 
αρωμαΤίΚΈΣ ΈύχΈΣ, 
γΈμαΤΈΣ ίΣΤΟρία Καί 
αίΣθηΣίαΚΈΣ ΈύωδίΈΣ. 

12+1 
αρωμαΤίΚΈΣ 
ΈύχΈΣ, 
μΈ ίΣΤΟρία…

1 Miss Dior Rose 
N'Roses, Dior 
Aπό το 1947 γρά-
φει τη δική του 
ιστορία… Και σή-
μερα, ο Dior υπο-
δέχεται το Miss 
Dior Rose N'Roses, 
ένα αστραφτερό, 
floral άρωμα με 
τριαντάφυλλα της 
Grasse. Και μας 
χαρίζει τη φρεσκά-
δα μιας αγκαλιάς 
πολύχρωμων πετά-
λων και τη γεμάτη 
ζωντάνια ενέργεια 
από δροσερές νό-
τες εσπεριδοειδών. 

Chance, Chanel
αν και ο οίκος Chanel έχει στο πορ-
τφόλιο του ένα από τα παλαιότερα 
αρώματα, το No5, το Chance έχει το 
δικό του, πιστό κοινό από το 2002. 
Το CHANCE, είναι ένα λουλουδάτο 
άρωμα με χαρούμενο χαρακτήρα. 
Κι ένα εκπληκτικό μπουκάλι, γεμά-
το καμπύλες. Ένα όνομα που είναι 
σχεδόν ένας τέλειος αναγραμματι-
σμός του ονόματος της CHANEL, 
ένας φόρος τιμής στη μακρόχρονη 
ιστορία μεταξύ του οίκου και της τύ-
χης. χρόνια πολλά λοιπόν και με το 
νο13 να έρχεται. 

2

Saffron Amber, 
KORRES 

Ο Korres, όσο κι αν δεν το ξέρεις, 
έχει αρώματα στο portfolio του από 
το 2009. Τo Saffron Amber, είναι 
από τις τελευταίες του δημιουργί-
ες, και είναι ένα άρωμα που εξυμνεί 
όλες τις εκφάνσεις της θηλυκότη-
τας… Έίναι εύθραυστό, γλυκό, ζε-
στό, δυνατό. γι’ αυτό και θα σε μα-
γέψει! 

12

5

4

3
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BEAUTYhappy birthday
Her Intense Eau de Parfum, Burberry
Ο Βρετανικός οίκος μόδας λάνσαρε το πρώτο 
του άρωμα το 1981 και από τότε έχει εκατομύρια 
πιστούς οπαδούς. Φέτος, μας εκπλήσει ευχάρι-
στα με το Her Intense Eau de Parfum, που είναι 
ένα τολμηρό άρωμα που αιχμαλωτίζει την δυνατή 
ενέργεια της πόλης του Λονδίνου. Πλούσιο, σο-
φιστικέ, έντονο και φρουτώδες, η αρχική σύνθε-
ση του eau de parfum εντείνεται με νότες μαύρων 
μούρων και μεθυστικού γιασεμιού.

Eau de Parfum, Molton Brown
Οι συλλογές αρωμάτων του Βρετανικού οίκου Molton Brown 
έκαναν το ντεμπούτο τους το 1993 και από τότε κατέκτησαν τον 
κόσμο. Φέτος, οι συλλογές ανανεώθηκαν με την συλλογή Eau 
de Parfum του οίκου να πρωτοπορεί σε μια τολμηρή νέα κατεύ-
θυνση ενώ γιορτάζει την αφοσίωσή της στη δημιουργική ελευθε-
ρία. Είναι αρώματα στην πιο αγνή τους μορφή: αναμειγνύονται 
με υψηλότερη συγκέντρωση αρώματος και μια επιπλέον νότα 
επιλεγμένη από τον αρωματοποιό για να κάνει αντίθεση, να συ-
μπληρώνει ή να εμπλουτίζει το αντίστοιχο Eau de Toilette.

Vetiver & Golden Vanilla, Jo Malone 
London
Μπορεί να είναι από τις πιο τελευταίες αφίξεις 
αρωμάτων στην Κύπρο αφού έφθασε το 2019. 
Βέβαια, η Jo Malone London υφίσταται στο Λον-
δίνο από το 1990, ενώ από το 1999 εντάχθη-
κε στην «οικογένεια» της Estee Lauder. Φέτος, 
η αρχή έγινε με το Vetiver & Golden Vanilla, μια 
νέα προσθήκη στη συλλογή Cologne Intense 
Collection του οίκου. Πρόκειται για ένα λαμπερό 
και γενναιόδωρο άρωμα, που σε ταξιδεύει στην 
εξωτική Μαδαγασκάρη. Σημείωσε ότι θα το βρεις 
και σε Hair Mist, ενώ μπορείς να το συνδυάσεις 
και με άλλα αρώματα του οίκου.

Nomade Absolu, Chloe 
Από το 1975, ο γαλλικός οίκος Chloe 
φροντίζει να μας… αρωματίζει 
με αισθησιακά αρώματα. Πριν 
λίγες μέρες, ο οίκος λάνσα-
ρε το νέο άρωμα Nomade 
Absolu, ένα σύγχρονο 
άρωμα ανεξαρτησίας, 
κομψότητας και περι-
πέτειας. Μια πιο έντο-
νη εκδοχή του αρχι-
κού, αποπνέει επιτή-
δευση και έναν φωτει-
νό, ελκυστικό συπρέ-
φρουτώδη χαρακτήρα. 
Θα το λατρέψεις. 

Classique Eau De Parfum, 
Jean Paul Gaultier
Κυκλοφόρησε το 1993 και από τότε έχει 
αλλάξει πάμπολλα… κορσεδάκια! Παρό-
λα αυτά, το θρυλικό άρωμα του Jean Paul 
Gaultier εξακολουθεί να είναι ένας ακα-
ταμάχητος πειρασμός. Ένα άρωμα αντι-
θέσεων που αποπλανεί. Η χαρακτηριστι-
κή νότα ορχιδέας αποκαλύπτει τις επιθυ-
μίες μίας δυναμικής γυναίκας.

Από το 1975, ο γαλλικός οίκος Chloe 
φροντίζει να μας… αρωματίζει 
με αισθησιακά αρώματα. Πριν 
λίγες μέρες, ο οίκος λάνσα-
ρε το νέο άρωμα Nomade 
Absolu, ένα σύγχρονο 
άρωμα ανεξαρτησίας, 
κομψότητας και περι-
πέτειας. Μια πιο έντο-

δευση και έναν φωτει-
νό, ελκυστικό συπρέ-
φρουτώδη χαρακτήρα. 

Classique Eau De Parfum,
Jean Paul Gaultier
Κυκλοφόρησε το 1993 και από τότε έχει 
αλλάξει πάμπολλα… κορσεδάκια! Παρό
λα αυτά, το θρυλικό άρωμα του Jean Paul 
Gaultier εξακολουθεί να είναι ένας ακα
ταμάχητος πειρασμός. Ένα άρωμα αντι
θέσεων που αποπλανεί. Η χαρακτηριστι
κή νότα ορχιδέας αποκαλύπτει τις επιθυ
μίες μίας δυναμικής γυναίκας.

Bloom Ambrosia di Fiori Eau 
de Parfum Intense, Gucci 
Αρώματα Gucci κυκλοφορούν 
από το 1947, αλλά φέτος το 
Bloom Ambrosia, αυτή η Ανατολί-
τικη λουλουδένια εσάνς υπνωτίζει 
τις αισθήσεις σου από την πρώτη 
κιόλας στιγμή. Και είναι αυτό που 
κάνει αυτό το άρωμα απόλυτα 
ακαταμάχητο.

11

Saffron Amber, 
KORRES 

Ο Korres, όσο κι αν δεν το ξέρεις, 
έχει αρώματα στο portfolio του από 
το 2009. Τo Saffron Amber, είναι 
από τις τελευταίες του δημιουργί-
ες, και είναι ένα άρωμα που εξυμνεί 
όλες τις εκφάνσεις της θηλυκότη-
τας… Είναι εύθραυστό, γλυκό, ζε-
στό, δυνατό. Γι’ αυτό και θα σε μα-
γέψει! 

12
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7
8

9

6

Trésor, Lancôme
Από το 1990 βρίσκεται πάντα στο 
προσκήνιο… Φέτος η Lancôme 
υποδέχεται το La Nuit Trésor Nude, 
το άρωμα ενός τριαντάφυλλου μα-
κράς διάρκειας που αλληλοϋφαί-
νεται με τις νότες του περγαμόντου, 
της καρύδας και της βανίλιας. Και 
μας στέλνει την αυθεντική και ντε-
λικάτη αγάπη, που απογυμνώνεται 
μέσα σε μια δίνη έντονου αισθησι-
ασμού.  

3

13
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style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

instagram:mariannahadjimina

insta-tip

66

EvErything’s 
gonna bE oK!
Γιορτάζουμε τά 12χρονά του οΚ! με all time 
classic ΚοΚΚινο Γιά εμφάνισεισ που άποπνεουν 
θηλυΚοτητά, δυνάμισμο Κάι άισιοδοξιά.

Μια γόβα με μπαρετα
σε κόκκινο χρώμα θα κάνει 

ξεχωριστό το look σας! 
(PRIMADONNA)

SC
H

IA
PA

RE
LL

I
insta-tip

 με all time 
ποπνεουν  εμφ ν  που ποπν ουν 

μισμο Κάι άισιοδοξιά.

Φόρεμα €29.99, 
STRADIVARIUS.

Γόβα, 
ALDO.

Clutch bag, 
ALDO.

Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.

Φόρεμα 
€39.95, 
ZARA.

Headband 
€9.99, 
H&M.

Φούστα 
€39.95, 
ZARA.

Παντελόνι, 
LIU JO.

Ζιβάγκο, NEXT.
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style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΤΙ
Girly ΡΟζ ΚΑΙ ΛΑμΠΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟμΕΡΕΙΕΣ
γΙΑ νΑ ΚΛΕψΕΙΣ ΤΙΣ ΕνΤυΠώΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑθΕ ΠΑΡΤΙ.

BO
TT

EG
A

 B
EN

ET
A

shoppingshoppingshoppingshopping

ΛΕΠΤΟμΕΡΕΙΕΣ
ΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑθΚΑθΚΑ Ε ΠΑΡΤΙ.

shoppingshoppingshoppingshoppingshopping

γΙΑ νΙΑ νΙΑ Α ΚΛΕψΕΙΣ ΤΙΣ ΕνΤυΠώ

shoppingshopping
Κολιέ,
FOLLI 

FOLLIE.

Φόρεμα, 
TERRANOVA.

Φόρεμα,
LIU JO.

Φούστα,
LIU JO.

Top, 
TERRANOVA.

Γούνα,
LIU JO.

Clutch bag, 
ALDO.

Πέδιλο, 
ALDO.

Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.

Φούστα €39.95, 
ZARA.
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LE
O

N
A

RD

HAPPY HOUR
Φούξια και πούα για τα πιο χαρούμενα και chic outfit. για τα πιο χαρούμενα και chic outfit.Φούξια και πούαΦούξια και πούαΦούξια και πο  για τα πιο χαρούμενα και chic outfit.ύα για τα πιο χαρούμενα και chic outfit.ύα

Σκουλαρίκια,
FOLLI FOLLIE.

Μπλούζα, 
MARKS&SPENCER.Blazer €59.95, 

H&M.

Τσάντα €39.95, 
ZARA.

Μπλούζα €24.99, 
Η&Μ.

Κολιέ, 
FOLLI FOLLIE.

Παντελόνι 
€39.95, 
Η&Μ.

Φούστα €44, 
DOROTHY 
PERKINS.

Παπούτσι, 
ALDO.
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ΑNNABELLE CHARITY
GALA DINNER

ΜΕ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Για τρίτη συνεχή χρονιά το Annabelle Hotel 
και το Round Table 7 Πάφου διοργανώ-
νουν από κοινού το Annabelle Charity 

Gala Dinner με την υποστήριξη της Ελληνι-
κής Τράπεζας, την Παρασκευή 17 Μαρτί-
ου, στις 20.00, στο Athenaeum Ballroom. 

Ο Γιώργος Θεοφάνους με μια ομάδα νέων 
ταλαντούχων τραγουδιστών θα ενώσουν το 
κοινό σε μια μεγάλη παρέα με το ταλέντο 
τους με τις επιτυχίες του αγαπημένου συν-

θέτη. Πρόκειται για ένα τρίωρο πρόγραμμα 
γεμάτο εκπλήξεις με τραγούδια που έχουμε 

όλοι αγαπήσει και τραγουδήσει.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΣΥΚΑΦ!

Ο Χρήστος Θηβαίος τραγουδά για τον ΠΑ-
ΣΥΚΑΦ σε μία παράσταση με τίτλο «Εξάρ-
χεια – Μπραχάμι» την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, 

στις 22.00, στο DownTown στον Στρόβολο και την 
Πέμπτη, 12 Μαρτίου, στις 21.00, στο Savino Live 
στη Λάρνακα. Το πρόγραμμα του Χρήστου Θηβαί-
ου περιλαμβάνει ένα μουσικό ταξίδι στη γειτονιά του 
Χάρη Κατσιμίχα στο Μπραχάμι και φυσικά μια μεγά-
λη στάση στη δική του γειτονιά, τα Εξάρχεια, την πιο 
εναλλακτική της Αθήνας. Τη γειτονιά που συνδέθηκε 

με μερικές από τις πιο σημαντικές μορφές του νεότε-
ρου πολιτισμού μας: Νικόλα Άσιμο, Παύλο Σιδηρό-
πουλο, Αρλέτα, Κατερίνα Γώγου. Επίσης, το κοινό θα 
ακούσει τραγούδια του όπως το «Ημερολόγιο», «Ας 
Χαθείς», «Αγάπη», «Δεν Είμαι Άλλος», «Παλιός Στρα-
τιώτης», «Μικρή Πατρίδα», «Βροχή μου», «Γυναίκα», 
«Ποια Θάλασσα» και τα νέα τραγούδια του Χάρη, 
που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά ζωντανά. Ει-
σφορά εισόδου: €20. Για εισιτήρια και πληροφορίες 
καλέστε 22345444, 99810011 και 99492114.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ»
ΜΕΧΡΙ 22/03/2020
Συνεχίζονται οι παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή 
του Σατιρικού Θεάτρου στη Λευκωσία για το νέο 
έργο του πολυβραβευμένου Κρίστοφερ Χάμπτον. 
Το έργο «Μια Ζωή Γερμανική» είναι βασισμένο στη 
ζωή και τη μαρτυρία της Brunhilde Pomsel -μια ζωή 
που καλύπτει τον εικοστό αιώνα. Η Δέσποινα Μπε-
μπεδέλη θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο σε σκηνοθε-
σία Ανδρέα Αραούζου, σε μια πρώτη σύμπραξη με-
ταξύ του Σατιρικού Θεάτρου και της Alpha Square. 
Παραστάσεις θα δοθούν σήμερα 8 και στις 12, 13, 14, 15, 21 και 22 
Μαρτίου, στις 20:30 (6:30 μ.μ. τις Κυριακές). Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα 22312940, 22421609.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧρΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟυliving

14Η KIVOTOS
GOLDEN LADY WOMAN

OF THE YEAR AWARDS
H Kivotos Luxury Lifestyle πα-
ρουσιάζει τα ετήσια βραβεία 
«KIVOTOS GOLDEN LADY 
WOMAN OF THE YEAR 
AWARDS» την Πέμπτη, 12 Μαρ-
τίου, στην Πρεσβεία της Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, στη 
Λευκωσία, για 14η συνεχή χρονιά με σκοπό να ευ-
χαριστήσουν, να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν 
τις Ρωσίδες γυναίκες της Κύπρου με σημαντική συ-
νεισφορά και διακρίσεις στην Κύπρο στους τομείς 
της Επιχειρηματικότητας, του Πολιτισμού, της Κοινω-
νίας & του Περιβάλλοντος και της Φιλανθρωπίας. H 
λαμπερή εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του Ρώσου 
Πρέσβη H.E. Stanislav V. Osadchiy και της καταξι-
ωμένης καλλιτέχνιδας Μαρίας Ιγνατίου-Σιακαλλή. 
Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των εισιτηρίων 
θα δοθούν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα «Together 
Forever». Διοργανωτής: Kivotos Luxury Lifestyle www.
kivotoslifestyle.com, Χορηγός Επικοινωνίας: Economy 
Today. Χρυσοί Χορηγοί: Holiday Tours, Tifany 
Boutique Cyprus. Πώληση εισιτηρίων: SoldOut 
Tickets www.soldoutticketbox.com. Για περισσότερες 
πληροφορίες: 22658536, 99327755.

«FLESH VS SPIRIT»
ΜΕΧρΙ 28/03/2020
Ο Γιώργος Πελλαπαϊσιώτης 
επιστρέφει στην Κύπρο με τη νέα 
του δουλειά με τίτλο «FLESH vs 
SPIRIT». Με μια τολμηρή ιδέα 
που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, 
η οποία αποτελεί το νέο του 
εικαστικό θέμα, ταξιδεύει στην 
πατρίδα του, την Κύπρο, για να 
την παρουσιάσει στην γκαλερί 
Μορφή στη Λεμεσό. Μέρος της 
δουλειάς αυτής πρωτοπαρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης «Άνοιξη 2020» τον 
Σεπτέμβριο του 2019.

ΓΙΑ ΤΕΣΣΕρΙΣ ΠΑρΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΚυΠρΟ

Η Μαρινέλ-
λα, ο ζωντανός 
«Μύθος» του 
ελληνικού τρα-
γουδιού, έρχε-
ται στην Κύπρο 
για τέσσερις μο-
ναδικές παρα-
στάσεις - ωδή 
στη μουσική τον 
Μάρτιο. Παρα-

στάσεις θα δοθούν την Τετάρτη 11 και την 
Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 20:30, στο Δη-
μοτικό Θέατρο Λευκωσίας και την Κυριακή 
15 και Δευτέρα 16 Μαρτίου, στις 20.30, 
στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. 
Μαζί τους και η Παιδική Χορωδία της Διά-
στασης. Μέρος των εσόδων από τις παρα-
στάσεις θα διατεθεί για τις ανάγκες του Φι-
λανθρωπικού Συνδέσμου «Funraising». Προ-
πώληση εισιτηρίων στο www.tickethour.com.
cy και καταστήματα ACS COURIER σε όλη 
την Κύπρο.

ΜΑρΙΝΕΛΛΑ
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ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η Γυναικεία Ομάδα Ποδοσφαίρου και η ομάδα 
φούτσαλ της Ομόνοιας θα υποδεχτεί σήμερα Κυ-
ριακή, 8 Μαρτίου, στις 20.30, στη μουσική σκηνή 
Red την Ελένη Τσαλιγοπούλου για την Ημέρα της 
Γυναίκας. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια θα προσφέ-
ρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με δικές της επιτυχί-
ες. Για περισσότερες πληροφορίες: 99805800 & 
96372915.

HR 360 CONFERENCE
NEW ERA, NEW HR

Η DIAS Media 
Group και 
η Boussias 

Communications 
διοργανώνουν 
την Τετάρτη, 18 
Μαρτίου 2020, 
το πρώτο συνέ-
δριο για τη Διοί-

κηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Το HR 
360 Conference 
«New era, new HR» έρχεται με στόχο να κατα-
γράψει τις νέες τάσεις, προκλήσεις και προτε-
ραιότητες για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμι-
κού στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Πιο συγκε-
κριμένα, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού κα-
λείται να ευθυγραμμιστεί με τις εξελίξεις, ώστε 
να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο 
που προσδίδει απτή επιχειρηματική αξία. Χορη-
γός επικοινωνίας Economy Today. Για περισσό-
τερες πληροφορίες στο www.hr360cy.com.

Best of the Rest THE I-FITNESS DAY
ΕΤΗΣΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Το «i-Fitness Day» έρχεται και πάλι την Κυριακή, 15 
Μαρτίου, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιου Κύπρου. Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ευ-
ρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία. Το 
ποσό συμμετοχής θα είναι €9 το άτομο. Όλα τα έσο-
δα από τις συμμετοχές θα διατεθούν στον φιλανθρω-
πικό θεσμό TELETHON. Μεγάλος χορηγός Telethon, 
ΟΠΑΠ Κύπρου. Στηρίζουν το Συγκρότημα ΔΙΑΣ και η 
Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ. Για περισσότερες πληροφορίες: 
Facebook - The i-Fitness Day ή στο τηλ. 99663255.

ΤΑ ΧΡΥΣΑ 
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ
BELINDA ALEXANDRA
EKΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Τα Χρυσά Σκουλαρίκια 
είναι μια ιστορία που 
εκτυλίσσεται μεταξύ δύο 
μεγάλων πόλεων, της Βαρκελώ-
νης πριν από τον εμφύλιο και του 
Παρισιού της δεκαετίας του ’70. 
Αφηγείται τη ζωή δύο γυναικών 
που είναι διατεθειμένες να φτά-
σουν στα άκρα για τον έρωτα, 
όπου τίποτα δεν είναι αυτό που 
φαίνεται.

ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ 
ΑΝΕΜΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΔΟΛΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Μπορεί μια γυναίκα 
που είχε όλο τον κόσμο 
απλωμένο στα πόδια της 
να γίνει έρμαιο του ανέ-
μου που έφερε ένας και μόνο 
άντρας στην καρδιά της; Μέσα 
από ανέκδοτες επιστολές, αρχει-
ακό υλικό και μαρτυρίες, φέρνει 
στο φως τη ζωή της θρυλικής Κυ-
βέλης και την ταραχώδη σχέση 
της με τον Γεώργιο Παπανδρέου.

Books Etc

  SpRINg EASTER FAIR

13O ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Το Σάββατο 4 Απριλίου θα πραγματο-
ποιηθεί το 13ο Παγκύπριο Συνέδριο για 
Γονείς και εκπαιδευτικούς στο Δημοτικό 
Θέατρο Στρόβολου. Στο συνέδριο μπο-
ρούν να λάβουν μέρος γονείς, εκπαιδευ-
τικοί, νοσηλευτές, θεραπευτές, ιατροί και 
όσοι ενδιαφέρεστε για τα παιδιά. Κόστος 
συμμετοχής στο συνέδριο €10 το άτο-
μο. Για περισσότερες πληροφορίες και 
εγγραφές στο 22 879222, 22496264, 
22485914, 22426262, 99446363, 
22427900, 25735050, 24628401, 
23730760. Χορηγός επικοινωνίας: Το 
Περιοδικό ΟΚ!

ΠΑΣΧΑλΙνΟ ΠΑζΑΡΑΚΙ 
ΓΙΑ μΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ 
μΕΓΑλΟΥΣ
Μια ευχάριστη Σαββατιάτικη 
ημέρα προτείνει το 
Πασχαλινό Παζαράκι - 
«Spring Easter Fair» που 
διοργανώνεται το Σάββατο 
14 Μαρτίου στο Ξενοδοχείο 
St. Raphael από τις 10.00-
19.00. Στο χώρο μπορείτε 

να βρείτε προϊόντα τέχνης, 
χειροτεχνίες και άλλες 
χειροποίητες κατασκευές, 
φυσικά προϊόντα και 
σπιτικά γλυκά. Όσο για τα 
μικρά παιδιά θα έχουν την 
ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν 
στην παιδική γωνιά και να 
συμμετάσχουν σε πασχαλινά 
εργαστήρια. Είσοδος 
δωρεάν.

ΡΙΧΝΕΙ ΑΥΛΑΙΑ 
Η Ακαδημία Χορού Αντιγόνης Τασουρή φέτος γιορτά-
ζει 30 χρόνια από την ίδρυσή της και σε συνεργασία 
με τον Πολιτιστικό Όμιλο «ΜΟΡΦΗ» παρουσιάζουν το 
μιούζικαλ «Aladdin», στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 
το οποίο ρίχνει αυλαία σήμερα Κυριακή 8 Μαρτίου. 
Κεντρικός άξονας της παράστασης είναι οι αγαπημένες 
περιπέτειες του Αλαντίν. Πρόκειται για ένα υπερθέαμα 
επί σκηνής με επαγγελματίες ηθοποιούς και χορευτές 
και με τη συμμετοχή των μαθητών της Ακαδημίας. Στις 
παραστάσεις συμμετέχουν και τα παιδιά της Ακαδημί-

ας Χορού Αντιγόνης Τασου-
ρή. Τιμή εισιτηρίου: €15. 
Χορηγοί επικοινωνίας: Ρά-
διο Πρώτο και το περιοδικό 
Check in Cyprus. Για προπώ-
ληση εισιτηρίων στο www.
soldouttickets.com.cy και 
στα καταστήματα Stephanis 
Electronics. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 
22510480.

«ALADDIN»
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

ΠΑνΑγιωΤηΣ ΘΕΟΦιλΟΣ

Ο κΟύκλΟς τΟύ Power
of Love είναί ερωτεύμενΟς 
με επωνύμη κύπρία 
Η σχέση του γοητευτικού διαγωνιζόμενου του 
«Power Of Love» Παναγιώτη Θεόφιλου με την 
Άννα Λωρένη συζητήθηκε έντονα, ωστόσο οι 
δυο τους χώρισαν λίγο καιρό μετά το τέλος του 
παιχνιδιού. Τώρα η καρδιά του Παναγιώτη Θεό-
φιλου χτυπάει στην Κύπρο, για τη συμπατριώτισ-
σά μας  Δανάη Παναγιώτου, την οποία γνωρί-
σαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο «The 
Voice». Το ζευγάρι πέρασε το τριήμερο της 
Καθαράς Δευτέρας στο νησί μας και τους είδα-
με στις πρώτες κοινές φωτογραφίες στα social 
media. Mάλιστα προ ημερών ο Παναγιώτης 
βρέθηκε και πάλι στην Κύπρο, και μαζί με τη 
Δανάη έκαναν εξόρμηση στο Τρόοδος. 

ΒιΚΤωρΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥλΟΣ

απΟκαλύψε πως επαθε 
εμφραγμα!
Ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ο οποίος τα 
τελευταία χρόνια έχει εγκαταλείψει την 
τηλεόραση ως δημοσιογράφος και έχει 
κάνει στροφή στην καριέρα του ασχολού-
μενος με την πολιτική, φιλοξενήθηκε το 
απόγευμα της Τρίτης, 3 Μαρτίου, στην 
εκπομπή «Όλα Καλά». Μεταξύ άλλων ανα-
φέρθηκε και στο σοβαρό πρόβλημα υγεί-
ας που αντιμετώπισε πριν από ένα χρόνο, 
καθώς είχε πάθει έμφραγμα, το οποίο 
κατάφερε να ξεπεράσει αλλάζοντας αρκε-
τές κακές συνήθειες στη ζωή του.

πΟτε κανεί 
πρεμίερα καί

Οί παίκτες πΟύ 
θα ςύζητηθΟύν

ΒIG BROTHER

ΚΑλιΑ ΕλΕΥΘΕριΟΥ

γίατί εφύγε απΟ την εκπΟμπη
τΟύ γίωργΟύ λίαγκα
Η Κάλια Ελευθερίου αρχές Φεβρουαρίου ενημε-
ρώθηκε ξαφνικά πως είναι εκτός ομάδας της απο-
γευματινής εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα. Η ίδια 
μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δεν 
γίνεται» και αναφέρθηκε στην αποχώρησή της 
από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. «Δεν ήθελα 
να κάνω πάνελ. Δεν μπορείς όμως να πεις όχι 
στον Γιώργο Λιάγκα. Η εκπομπή χρειαζόταν να 
κάνει κάποιες αλλαγές. Μια από αυτές ήμουν και 
εγώ. Ήταν να κυλήσει η εκπομπή μέχρι το τέλος 
της σεζόν, για μένα έκλεισε εκεί, τώρα το πώς έγι-
νε δεν χρειάζεται να το πω. Μετά την αποχώρησή 
μου μίλησα με όλη την ομάδα και με τον Γιώργο 
Λιάγκα», υπογράμμισε η παρουσιάστρια.

το πολυαναμενόμενο Big Brother 
μετράει αντίστροφα, καθώς την 
κυριακή, 15 μαρτίου, εκτός 

συγκλονιστικού απροόπτου, θα κάνει 
πρεμιέρα στο ςίγμα. πολλές αλλα-
γές θα δούμε σε σχέση με όσα γνω-
ρίζαμε, και κάποια από αυτές είναι η 
24ωρη παρακολούθηση των διαγωνι-
ζομένων χωρίς καμιά ελεύθερη ώρα, 
ενώ οι τηλεθεατές θα βλέπουν και τι 
γίνεται στο «κρυφό δωμάτιο», όπου 
θα πηγαίνει κάθε διαγωνιζόμενος 
όταν κερδίζει μια δοκιμασία είτε με 
έναν συμπαίκτη του. η διάρκεια του 
ριάλιτι θα είναι 3 μήνες και ήδη διέρ-
ρευσαν κάποιοι διαγωνιζόμενοι, 
όπως μια ελληνοαμερικανίδα, η 
οποία έχει σπουδάσει υποκριτική και 
μοιάζει με γνωστή ελληνίδα παρουσι-
άστρια. Άλλη διαγωνιζόμενη είναι 
μια καυτή κρητικιά τραγουδίστρια, 
που όταν ανεβαίνει πάνω στην πίστα 
ανάβει φωτιές. επίσης ένας πολιτικός 
μηχανικός με κοιλιακούς που θα μοι-
ράσει εγκεφαλικά και ένας παντρεμέ-
νος αγρότης από τη θεσσαλία, που 
αφήνει γυναίκα και παιδιά και μπαίνει 
στο Big Brother, αλλά και γνωστή 
οδοντίατρος 28 ετών!
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ΤΙ ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΤΗΚΕ γΙα ΤΗν αποβολΗ 
ποΥ ΕΙχΕ 
Στον αέρα της εκπομπής της το πρωί της Τρίτης, 4 Μαρτίου, 
η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε δημόσια για ένα λεπτό ζήτημα, 
προβαίνοντας σε μια προσωπική εξομολόγηση. Πιο συγκε-
κριμένα, σχολιάζοντας δηλώσεις της ηθοποιού Έλενας Αση-
μακοπούλου, η οποία δήλωσε πως στο παρελθόν είχε τρεις 
αποτυχημένες εγκυμοσύνες, είπε: «Είναι πολύ σκληρό για μια 
γυναίκα… Εμένα μου είχε τύχει να χάσω παιδί τρεις ημέρες 

πριν, να είμαι σε 
μια βάφτιση πολύ 
γνωστής παρουσι-
άστριας και να μου 
πει μία που έκανε 
τα λουλούδια και 
τη διακόσμηση 
“Άντε, εσύ δεν θα 
κάνεις ένα παιδί; 
Ο Σοφός δεν το 
θέλει;”. Εγώ δυο 
μέρες πριν είχα 
μάθει ότι είχα μιαν 
από τις άτυχες 
εγκυμοσύνες μου. 
Πρέπει λίγο να 
είμαστε πιο προσε-
κτικοί».

 

ΜY STYLE ROCKS

αΥΤΗ Η ΕλλΗνΙδα δΗΜοΣΙογΡα-
φοΣ ΜπαΙνΕΙ ΣΤο ΡΙαλΙΤΙ
ΤΤο όνομά της είναι Θεοδώρα Ρούμπογλου, είναι 
από τη Θεσσαλονίκη και είναι δημοσιογράφος. 
Έχει ασχοληθεί και με το modelling, με τη δημοσιο-
γραφία όμως να την κερδίζει. Είναι το κορίτσι που 
έδωσε τα χέρια με την παραγωγή του My Style 
Rocks και μπαίνει την εβδομάδα που έρχεται, στο 
σόου μόδας. Θα καταφέρει να κερδίσει τις εντυ-
πώσεις;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΙΩΓΟΥ

πΕθανΕ Η νΤοΡΙΤα ποΥ αγαπΗ-
ΣαΜΕ απο ΤΗν «νΤολΤΣΕ βΙΤα»
Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Κατερίνα Ζιώγου, 
που οι περισσότεροι γνωρίσαμε μέσα από τη σει-
ρά του Mega «Ντόλτσε Βίτα», η οποία υποδύθηκε 
την «Ντορίτα», την κόρη της Άννας Παναγιωτοπού-
λου. Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή σε 
ηλικία 49 ετών, δίνοντας τη δική της μάχη με τον 
καρκίνο του πνεύμονα, και δεν κατάφερε να βγει 
νικήτρια. Λόγω της σοβαρής ασθένειάς της επέλε-
ξε να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας. 

ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ - 
ΤΑΝΙΑ ΜΠΡΕΑΖΟΥ

ΜπΗΚαν ΣΤο YFSF
ΚαΙ ΕγΙναν ζΕΥγαΡΙ
δυο συμμετέχοντες του YFSF 
ήρθαν πολύ κοντά και έγιναν ζευ-
γάρι. ο λόγος για τον Ηλία Μπό-
γδανο και την Τάνια Μπρεάζου. Η 
είδηση είναι επιβεβαιωμένη, αφού 
οι δυο τους όταν ρωτήθηκαν για τη 
διαρροή του έρωτά τους απάντη-
σαν πως ισχύει. 

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ

ανΕλαβΕ ολΗ ΤΗν ΕΥθΥνΗ 
ΜΕΤα Τον ΤΕΡαΣΤΙο νΤοΡο
γΙα παΡαπλανΗΤΙΚα πλανα 
ΣΤΗν ΕΚποΜπΗ ΤοΥ 
Σε ένα τεράστιο φάουλ υπέπεσε η εκπομπή 
του Νίκου Μάνεση την Κυριακή που μας 
πέρασε, προβάλλοντας πλάνα του 2015 
και παρουσιάζοντάς τα ως πλάνα που συνέ-
βαιναν εκείνες τις ώρες. Ο ίδιος ανέλαβε 
όλη την ευθύνη λέγοντας: «Αναλαμβάνω 
πλήρως την ευθύνη για το γεγονός ότι στην 
εκπομπή "ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ 
ΜΑΝΕΣΗ" της Κυριακής, 1ης Μαρτίου 
2020, προβλήθηκαν εικόνες του 2015 
(που αφορούσαν στην εισβολή προσφύγων 
στη Βόρεια Μακεδονία), ως εικόνες της 
παρούσης χρονι-
κής περιόδου σχε-
τικά με τα γεγονότα 
που διαδραματίζο-
νται στον Έβρο. 
Συνέβη μία σειρά 
σφαλμάτων: Ενώ 
βρισκόμουν στον 
"αέρα", μου 
παρουσιάστηκαν 
τα πλάνα ως ντο-
κουμέντα που 

"συμβαίνουν τώρα". Δεν έχει σημασία ποιος 
έσφαλε… Ως προϊστάμενος της εκπομπής 
οφείλω να αναλάβω ευθύνες. Το λάθος 
ξεκίνησε από μήνυμα τηλεθεατή, ο οποίος 
επικαλέστηκε link που παρέπεμπε σε είσοδο 
μεταναστών στον Έβρο. Το μήνυμα έχει στα-
λεί στις 12:35, λίγο πριν από την ολοκλή-
ρωση της εκπομπής. Tο σφάλμα έγινε στα 
τελευταία λεπτά της εκπομπής κι όταν το 
αντιληφθήκαμε, ήταν αδύνατον να επανορ-
θώσουμε, γιατί η εκπομπή είχε ολοκληρω-
θεί. Από ανθρώπινο λάθος και πίεση χρό-
νου οι εικόνες παρουσιάστηκαν στην εκπο-
μπή σαν γεγονότα που συμβαίνουν τώρα. 
Καμία σκοπιμότητα, κανένας δόλος απο-
προσανατολισμού του κοινού δεν υπήρξε, 

τουναντίον το συμ-
βάν αυτό είναι η 
απόδειξη τού 
πόσο εκτεθειμένοι 
είμαστε όλοι μας 
απέναντι σε fake 
news. Στη ζωή μου 
έχω μάθει ότι τα 
λάθη πληρώνονται 
και ίσως μια συγ-
γνώμη είναι πολύ 
λίγη».

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

NEΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 
ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ
Με ένα ξέφρενο πάρτι στο Lebay 
Beach Hotel στη Λάρνακα γιόρτασε 
ο δικηγόρος Νέστορας Νικηφόρου 
τα γενέθλιά του, παρέα με στενούς 
συνεργάτες και φίλους που βρεθήκαν 
εκεί για να του δώσουν τις ευχές τους.

Σβήσιμο της τούρτας από τον Νέστορα Νικηφόρου.

Ο Άλεξ Μαρδαπήττας, ο Νέστορας 
Νικηφόρου, η Barbara Μαρδαπήττα και
η Αντιγόνη Νικηφόρου.

Ο Γιώργος Γρηγορίου, ο Νέστορας Νικηφόρου,
η Μαργαρίτα Σιακού και η Αντιγόνη Νικηφόρου.

Η Αντιγόνη Νικηφόρου, η Τasha και 
ο Sergei Potapenko και ο Νέστορας Νικηφόρου.

Η Αθανασία Νικολάου, ο Νέστορας 
Νικηφόρου, ο Παύλος Νικολάου και
η Αντιγόνη Νικηφόρου.

Η Άνθια, η Ιουλία, ο Άθως, ο Θεοδόσης Πέτρου, ο 
Νέστορας Νικηφόρου, η Δέσπω Πέτρου, η Αντιγόνη,
ο Αδάμος και η Γεωργιάνα Νικηφόρου.

Η Άντρεα Βύρα, ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας 
Βύρας, ο Νέστορας και η Αντιγόνη Νικηφόρου.
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ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

Ο Νέστορας Νικηφόρου, ο Γιώργος και
η Ειρήνη Γεωργίου και η Αντιγόνη Νικηφόρου.

Ο Νέστορας Νικηφόρου, ο Μάριος και η Μαρία 
Μιχαηλίδη και η Αντιγόνη Νικηφόρου.

Ο Λευτέρης Παντελή, ο Νέστορας Νικηφόρου, 
η Όλγα Παντελή και η Αντιγόνη Νικηφόρου.

Ο Νέστορας Νικηφόρου, ο Παρασκευάς και
η Έλσα Λειβαδιώτη και η Αντιγόνη Νικηφόρου.

Η Γιάννα και ο Αra Karaoglanian, ο Νέστορας 
και η Αντιγόνη Νικηφόρου.

Ο Παναγιώτης Ατάου, ο Νέστορας Νικηφόρου, 
η Μαρία Εγγλέζου και η Αντιγόνη Νικηφόρου.

Ο Δημήτρης Χ"Ματθαίου, ο Φάνος Κυπριανού, ο Νέστορας 
Νικηφόρου, ο Γιάννης Ιωαννίδης και η Αντιγόνη Νικηφόρου.

Ο Jamie Groom, η Αλεξάνδρα Μιχαήλ, 
ο Νέστορας Νικηφόρου και η Αντιγόνη 
Νικηφόρου.

Ο Άλεξ Μαρδαπήττας, ο Νέστορας 
Νικηφόρου, η Barbara Μαρδαπήττα και
η Αντιγόνη Νικηφόρου.

Η Αθανασία Νικολάου, ο Νέστορας 
Νικηφόρου, ο Παύλος Νικολάου και
η Αντιγόνη Νικηφόρου.

Ο Νέστορας Νικηφόρου, η Άντρη Τζιωρτζή, η Αντιγόνη, 
ο Αδάμος και η Γεωργιάνα Νικηφόρου.
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AKAKIKO
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΑ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΙΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ιαπωνική 
κουζίνα και παράδοση, το αγαπημένο εστιατό-
ριο Akakiko Easy Japanese Fusion στο Hilton 
Nicosia παρουσίασε στους εκπροσώπους 
των Μέσων και food bloggers τα πιάτα του 
ανανεωμένου του μενού. Μαζί με τις νέες 
γεύσεις το Akakiko παρουσίασε και την 
εκστρατεία του, «Ιt’s All Akakiko to Me».

Ο Λάκης Σοφοκλέους, ο Χρήστος Ευσταθιάδης 
και η Κάτια Ελευθερίου

Ο Μιχάλης 
Σοφοκλέους

Η Κωνσταντίνα 
Ευριπίδου

Ο Άγγελος Ιακωβίδης και η Ξένια 
Γιωργαλλή Η Λένα ΤσουκαλάΟ Σπύρος Θεοκλή και η Ιωάννα Χαρίτου

Ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου, ο Χαράλαμπος Λάρδας και η Ειρήνη Λουκαΐδου
Η Μικαέλλα Σκουφίδου, η Ειρήνη Λουκαΐδου, η Κλαίρη Σκουφίδου και
η Πέρσα Κωνσταντίνου

Μέσα από την παρουσίαση και τα video που 
προβλήθηκαν, οι καλεσμένοι του Akakiko 
ανανέωσαν τις γνώσεις τους πάνω στα 
διαφορετικά είδη sushi, τον σωστό τρόπο 
κατανάλωσής τους και άλλες ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες.
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UNICARS & SKODA
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 
CYPRUS SUNSHINE EPIC
Πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η διάσκεψη 
Τύπου με την ευκαιρία της επίσημης έναρξης 
του Cyprus Sunshine Epic, που διεξήχθη από 
τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου 
2020. Πρόκειται για έναν από τους πιο 
ιστορικούς αγώνες ποδηλασίας στον κόσμο, 
ο οποίος το 2020 εισέρχεται, σύμφωνα 
με τους διοργανωτές, σε μια νέα εποχή.

POMICO LTD
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ WORKSHOP
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 
Σεμινάριο Workshop της Pomico Ltd. Ομιλή-
τρια του σεμιναρίου ήταν η διεθνούς φήμης 
εκπαιδεύτρια Leticia Huergo Zapico, της 
ισπανικής εταιρείας Termosalud. Στο εν λόγω 
master class έλαβαν μέρος πέραν των 50 
επιστημονικών συνεργατών της Pomico Ltd, 
καθώς και ιδιοκτήτριες χώρων αισθητικής.

Η Λένα Τσουκαλά

Μέσα από την παρουσίαση και τα video που 
προβλήθηκαν, οι καλεσμένοι του Akakiko 
ανανέωσαν τις γνώσεις τους πάνω στα 
διαφορετικά είδη sushi, τον σωστό τρόπο 
κατανάλωσής τους και άλλες ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες.

Η Μαίρη Χαραλάμπους - 
Παπαμιλτιάδους και ο Ηρόδοτος 
Παπαμιλτιάδους

Ο Κωνσταντίνος 
Ανανιάδης

Η Κλαίρη 
Σκουφίδου

Η Άλια Χριστοπούλου και 
ο Μιχάλης Χατζηιωάννου

Η Άννα Μαυρομμάτη, ο Πέτρος Κεττένης και 
η Νατάσσα Τεκουρή 

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση.

Η Κυριακή 
Στεφάνου

H Κατερίνα Ευθυμίου 
και η Ευθυμία Ζυμαρά

Η Δήμητρα 
Ζηπίτη

H Λένα Μαρκίδου, ο Γιώργος Καφκάς, ο Κωνσταντίνος 
Καφκάς, η Letitia Huergo Zapico και ο Χριστόδουλος 
Δημητρίου
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

  ΠαροΥΣΙαΣη βΙβΛΙοΥ ΤηΣ ΔροΣ ΕΛΕΝηΣ 
  ΠαΠαΜΙΧαηΛ

Εκδήλωση επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης 
ενός χρόνου παρουσίας της ουκρανικής αε-
ρογραμμής SkyUp Airlines στην Κύπρο πραγ-

ματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας την Τε-
τάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020. Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Μέσων Ενημέρω-
σης, καθώς επίσης και συνεργάτες από τον χώρο 
του τουρισμού και της αεροπορίας, οι οποίοι είχαν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα μελλοντικά 

πλάνα και να συνομιλήσουν με τα διευθυντικά στε-
λέχη της εταιρείας. Η SkyUp Airlines LLC ιδρύθηκε 
τον Ιούνιο του 2017 και άρχισε τη λειτουργία της 
τον Μάιο του 2018. Από τον Μάρτιο του 2019 
η SkyUp ξεκίνησε τις απευθείας πτήσεις μεταξύ 
Λάρνακας και Κιέβου με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις 
Κίεβο - Λάρνακα - Κίεβο, προσθέτοντας μετά και 
το Χάρκοβο με ακόμα 2 εβδομαδιαίες πτήσεις. 
skyup@orthodoxou.com.cy, +357 22864 620.

LoUiS PhAethon BeACh
αΝαΚαΙΝΙΖΕΤαΙ ΚαΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙαΖΕΙ!
Το απόλυτα ανανεωμένο του πρόσωπο παρου-
σιάζει το Louis Phaethon Beach. Το δημοφιλές 
οικογενειακό ξενοδοχείο επιστρέφει φέτος ανα-
βαθμισμένο για να προσφέρει μοναδικές εμπει-
ρίες διακοπών με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 
Η Louis hotels με την ανακαίνιση αυτή φέρνει τις 
τελευταίες τάσεις στη φιλοξενία. Η διαδικασία ξε-
κίνησε εδώ και δύο μήνες και μεταμόρφωσε το ξε-
νοδοχείο ολοκληρωτικά. Διατηρώντας τον οικογε-
νειακό του χαρακτήρα, το μεγαλύτερο μέλος της 
συλλογής ξενοδοχείων «Αctive Family» της Louis 
hotels, το Louis Phaethon Beach, αναβαθμίζεται 
ουσιαστικά για να προσφέρει ακόμα περισσότε-
ρα σε όσους το επιλέξουν. eπισκεφθείτε τώρα το 
louishotels.com! Mε τη δωρεάν εγγραφή στο πρό-
γραμμα My Lh Points κερδίζετε αυτόματα επιπρό-
σθετη έκπτωση 3% και αναλόγως της συγκομιδής 
βαθμών στο καλάθι σας, κατατάσσεστε στο αντί-
στοιχο επίπεδο έκπτωσης για την επόμενή σας 
κράτηση σε ένα από τα 27 ξενοδοχεία της Louis 
hotels σε Κύπρο και Ελλάδα.

«ΠραΣΙΝο φΩΣ γΙα ΤηΝ 
αΝαΚαΙΝΙΣη οΛοΚΛηρηΣ 
ΤηΣ ΜΕΝΝ ΤοΥ ΜαΚαρΕΙοΥ 

ΝοΣοΚοΜΕΙοΥ»
Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθη-
κε συνάντηση στο Μακάρειο Νοσοκομείο με-
ταξύ του Συνδέσμου «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» 
και του ΟΚΥπΥ, στην παρουσία του κ. Γεωργί-
ου Κυριάκου, αναπληρωτή διευθυντή του ΟΚΥ-
πΥ και εκτελεστικού διευθυντή περιφέρειας 
Λευκωσίας, της προέδρου του Συνδέσμου, κ. 
Έλενας Μαλμηδούρη Χατζηχάννα, του κ. Χρή-
στου Χρήστου, οικονομικού διευθυντή ΟΚΥπΥ 
περιφέρειας Λευκωσίας, του κ. Πάμπου Χαρι-
λάου, εκπροσώπου Τύπου του ΟΚΥπΥ και του 
κ. Πολύκαρπου Βότση, επιχειρησιακού διευ-
θυντή του ΟΚΥπΥ, κατά την οποία ο Σύνδε-
σμος παρουσίασε τα αρχιτεκτονικά σχέδια και 
έλαβε το «Πράσινο Φως» για την έναρξη των 
εργασιών ανακαίνι-
σης ολόκληρης της 
ΜΕΝΝ του Μακά-
ρειου Νοσοκομεί-
ου από τον Σύνδε-
σμο «Θερμοκοιτίδα 
Αγάπης» με την ταυ-
τόχρονη συμβολή 
του ΟΚΥπΥ.

Remedica
αΠοΝοΜη ΤοΥ βραβΕΙοΥ 
«ΧρΥΣοΣ ΠροΣΤαΤηΣ ΤοΥ 
ΠΕρΙβαΛΛοΝΤοΣ 2019» 

Είμαστε στην 
ευχάριστη 
θέση να σας 
ενημερώσουμε 
ότι απονεμήθη-
κε το βραβείο 
«Χρυσός Προ-
στάτης του Πε-
ριβάλλοντος 2019» στη Remedica, την κο-
ρυφαία φαρμακευτική βιομηχανία με έδρα 
τη Λεμεσό, σε ειδική επίσημη τελετή που 
πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγα-
ρο στις 24 Ιανουαρίου 2020. Το βραβείο 
παρέδωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ Κώστας 
Καδής, στον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυ-
ντή της Remedica, Δρα Μιχάλη Νεοπτολέ-
μου. Το βραβείο «Χρυσός Προστάτης του 
Περιβάλλοντος 2019» απονεμήθηκε στη 
Remedica για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
στο πλαίσιο των Παγκύπριων Περιβαλλοντι-
κών Βραβείων για Οργανισμούς και Επιχει-
ρήσεις που διοργανώνονται από το Κυπρια-
κό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκ-
παίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) με την υποστήριξη 
άλλων συνεργαζόμενων φορέων.

ΤΟ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ 
ΓΝωΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΓΛωΣΣΑΣ
Το βιβλίο αυτό μελετά τη φιλο-
σοφική θεώρηση του Πλάτωνα 
για τη γλώσσα, σε συσχέτιση με 
την ίδια την πλατωνική μεταφυ-
σική και γνωσιολογία, μέσα στο 
πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγ-
γισης. Διατίθεται στα βιβλιοπω-
λεία: Σολώνειο, Πάργα και Κυ-
ριάκου. Η παρουσίαση του βι-
βλίου θα πραγματοποιηθεί στις 

11 Μαρτίου 2020 στο Σπίτι της 
Κύπρου στην Αθήνα. Τη διοργά-
νωση της παρουσίασης στηρί-
ζουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νεολαί-
ας της Κύπρου.

SKYUP AIRLINES
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

  14οΣ οΠαΠ ΜαραΘΩΝΙοΣ ΛΕΜΕΣοΥ γΣο

ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΙΣ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ο θεσμοθετημένος και επιτυχημένος 
ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ 
θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύ-
ριακο 21 και 22 Μαρτίου, 2020 δί-
νοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες δρο-
μείς να τρέξουν για τη χαρά της συμ-
μετοχής, της διάκρισης, αλλά και της 
προσφοράς. Ο ΟΠΑΠ Μαραθώνι-
ος Λεμεσού ΓΣΟ διοργανώνεται για 
14η φορά και αποτελεί το μεγαλύ-
τερο αθλητικό γεγονός της Κύπρου 
με διεθνή αναγνώριση. Όπως ανα-

κοινώθηκε σε διάσκεψη Τύπου που 
πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό 
Μέγαρο (τη Δευτέρα 24 Φεβρουα-
ρίου), οι συμμετοχές αναμένεται να 
ξεπεράσουν κάθε προηγούμενη δι-
οργάνωση, με τα οφέλη για την Κύ-
προ να είναι πολυσήμαντα.

«ΘΕΡμΟΚΟΙΤΙδΑ ΑγΑΠΗΣ»

   «Spider-man: ΜαΚρΙα αΠο ΤοΝ ΤοΠο ΤοΥ»

EMIRATES
ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΛΗΡΩμΑ ΚΑμΠΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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   «Spider-man: Μακρια από τόν τόπό τόυ»

Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αε-
ροπορική εταιρεία στον κόσμο, ανα-
ζητά υποψηφίους από την Κύπρο για 

να ενταχθούν στην πολυεθνική ομάδα πληρώ-
ματος καμπίνας επιβατών. Η αεροπορική εται-
ρεία αναζητά γυναίκες και άνδρες που είναι 
εξυπηρετικοί, φιλικοί και προσηλωμένοι στην 
παροχή υπηρεσιών εν πτήσει, προκειμένου 
οι πελάτες να απολαμβάνουν την αναβαθμι-

σμένη εμπειρία της Emirates. Οι υποψήφιοι 
που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρο-
μία τους θα πρέπει να φέρουν ένα ενημερω-
μένο βιογραφικό σημείωμα (CV) στα αγγλικά 
και μια πρόσφατη φωτογραφία. Αν και δεν 
είναι υποχρεωτικό, οι υποψήφιοι μπορούν να 
συμπληρώσουν μια ηλεκτρονική αίτηση στην 
ιστοσελίδα www.emiratesgroupcareers.com/
cabin-crew της Emirates πριν από την εκδή-

λωση. Περισσότερες πληροφορίες www.
emiratesgroupcareers.com/cabin-crew.

AKAKIKO
παρόυΣιαΣΕ τα καινόυρΓια 

πιατα και τΗ νΕα τόυ 
ΕκΣτρατΕια

Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ιαπωνική κου-
ζίνα και παράδοση, το αγαπημένο εστιατόριο 
Akakiko παρουσίασε στους εκπροσώπους των 
Μέσων και food bloggers τα πιάτα του ανανε-
ωμένου του μενού. Μαζί με τις νέες γεύσεις το 
Akakiko παρουσίασε και την εκστρατεία του «Ιt’s 
All Akakiko to Me», που στοχεύει στην εκπαίδευ-
ση και ενημέρωση του κοινού για όσα έχουν να 
κάνουν με την ιαπωνική παράδοση και κουζίνα, 
τις συνήθειες που ακολουθούν οι κάτοικοι της 
«Χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου» στο τραπέζι, 
καθώς και μυστικά και συμβουλές για να απολαμ-
βάνουν τα ασιατικά πιάτα τους ακόμα περισσό-
τερο. Εστιατόρια Akakiko μπορείτε να βρείτε στη 
Λευκωσία (Hilton Nicosia & Nicosia Mall), Λεμε-
σό (The Royal Apollonia), Πάφο (Louis Ivi Mare), 
Πόλη Χρυσοχούς (Polis 1907) και Αγία Νάπα 
(Λεωφ. Νίσσι). Για παραγγελίες και κατ’ οίκον πα-
ράδοση επισκεφθείτε το akakiko.com.cy ή καλέ-
στε το 77778022. 

αΛΛαντικα ΓρΗΓόριόυ 
ALL NATURAL

τα νΕα ΦυΣικα πρόΪόντα

Την ολοκαίνουργια σειρά από προϊόντα κο-
πής All Natural μάς παρουσιάζουν τα Αλλα-
ντικά Γρηγορίου. Ψητό Στήθος Γαλοπούλας 
και Ψητό Ζαμπόν με 100% φυσικά συστατι-
κά. Χωρίς συντηρητικά, χωρίς χημικά πρόσθε-
τα, χωρίς χρωστικές, χωρίς καπνό και χωρίς 
αλλεργιογόνα, τα δύο νέα προϊόντα κοπής 
All Natural αφουγκράζονται τη σύγχρονη 
τάση για στροφή στη φυσική διατροφή για 
όλη την οικογένεια. Με συστατικά από φυσι-
κές πηγές, όπως σέσκουλο, ασερόλα, καρό-
το και χαρουπόμελο, φέρνουν τη φύση στην 
κουζίνα μας! Γνωστά για την υψηλή τους ποιό-
τητα, όλα τα προϊόντα Γρηγορίου φτιάχνονται 
κάτω από αυστηρές συνθήκες υγιεινής, εφαρ-
μόζοντας ένα εξελιγμένο πρόγραμμα εκσυγ-
χρονισμού και αυτοματοποίησης της παραγω-
γής και της συσκευασίας.

ΕρχΕται ΣτΗ nova CypruS!
Η ταινία «Spider – Man: Μακριά από τον 
τόπο του», που ξεπέρασε σε εισπράξεις 
εισιτηρίων το $1 δις παγκοσμίως, έρχεται 
αποκλειστικά και σε Α' τηλεοπτική προ-
βολή σήμερα Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 
22:00, στο Novacinema1HD. Ο Πίτερ 
Πάρκερ αποφασίζει ότι έχει έρθει η ώρα να κάνει διακοπές με τους φί-
λους του στην Ευρώπη, αλλά τα σχέδιά του καταστρέφει ο Νικ Φιούρι, 
με μια αποστολή που θα κρίνει το μέλλον του κόσμου. Η ταινία θα είναι 
διαθέσιμη και στις υπηρεσίες Nova Go και Nova On Demand, έτσι 
ώστε οι συνδρομητές να έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν όποτε 
το επιθυμούν και όπου και αν βρίσκονται.

EMIRATES
ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΡΟΥΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στα Maison Marasil θα βρείτε ρούχα υψηλής 
ποιότητας σε ποικιλία σχεδίων και με έμφαση 
στις σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Το σκηνικό 
μιας παραμυθένιας βάπτισης ολοκληρώνεται 
με τη σωστή επιλογή ενδυμάτων που αρμόζουν 
σε αυτές τις μοναδικές οικογενειακές στιγμές. 
Για τις μικρές κυρίες προτείνουμε βαπτιστικά 
φορέματα σε γήινες αποχρώσεις, αλλά και 
για τους μικρούς κυρίους επίσημα ή σπορ κου-
στουμάκια σε αποχρώσεις του μπλε και του 
μπεζ, που θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαι-
τητικό νονό. Τα ρούχα συνδυάζονται με τα υπό-
λοιπα αξεσουάρ, όπως τσάντες ή κουτιά σχεδι-
ασμένα αποκλειστικά για τον πρωταγωνιστή της 
βάπτισης μαζί με υπέροχες λαμπάδες. Η δυνα-
τότητα προσαρμογής λύσεων, με το όνομα ή 
τα αρχικά του παιδιού ή και το θέμα της βάπτι-
σης, δημιουργούν ένα 
μοναδικό σκηνικό και 
αναμνήσεις για μια 
ζωή. Σας περιμένουμε 
να δείτε την ολοκλη-
ρωμένη μας συλλογή 
στα καταστήματα του 
δικτύου μας σε Λάρ-
νακα, Λεμεσό, Λευκω-
σία και Πάφο.

MAISON MARASIL

  «ΜΗναΣ παιΔικΗΣ και ΕΦΗΒικΗΣ    
  ΛόΓότΕχνιαΣ ΔΗΜόυ παραΛιΜνιόυ»
ΕΣΥ, ΠΟΙΟ βΙβΛΙΟ δΙΑβΑΖΕΙΣ
ΣΗΜΕΡΑ;
Με αφορμή τον «Μήνα Παιδικής 
και Εφηβικής Λογοτεχνίας δήμου 
Παραλιμνίου», που διοργανώνεται 
φέτος για πρώτη φορά, το Παρα-
λίμνι γίνεται η πρωτεύουσα του παι-
δικού βιβλίου. Εννέα βραβευμένοι 
Κύπριοι συγγραφείς προσκαλούν 
τα παιδιά κάθε ηλικίας να ταξιδέ-
ψουν παρέα στον μαγικό κόσμο των 
βιβλίων.  Μ’ ένα βιβλίο, ας ταξιδέ-
ψουμε πίσω ή μπροστά στον χρόνο, 

σε μέρη άγνω-
στα μα και γνω-
στά. Με συνο-
δοιπόρους τους 
συγγραφείς, θα 
φτιάξουμε ιστο-
ρίες και θα ζή-
σουμε περιπέτει-
ες που μόνο στα βιβλία μπορεί να 
τις ζήσει κανείς. Οι παρουσιάσεις 
θα ξεκινήσουν σήμερα Κυριακή, 8 
Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν την 
Κυριακή, 5 Απριλίου.
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Ηρέμησε και λύσε τις διαφο -
ρές, ξεκίνα πάνω σε υγιείς βά-
σεις. Προχώρα μπροστά και 
απόφυγε τον παρορμητισμό, 
μην πιέζεις τίποτα. 

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Οι πλανήτες στο 

ζώδιό σου σε στηρίζουν, αλλά 
ο Κρόνος σε επηρεάζει περισ-
σότερο δίνοντάς σου μαθήμα-
τα. Κάνεις μια παύση και ανα-
ρωτιέσαι τι θέλεις. Επαγγελμα-
τικά, μια τάση ανεξαρτησίας 
σε σπρώχνει να πας μπροστά. 
Όμως, τα γεγονότα σε φρε-
νάρουν. Προετοιμάσου, κάνε 
επαφές, σχεδίασε καλύτερα 
τις αλλαγές. Μη νομίζεις ότι 
αρκεί να σκεφτείς την αλλαγή 
για να γίνει, χρειάζεται προ-
σπάθεια.

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Οι ιδέες σου πρέ-
πει να στηρίζονται 

σε γερές βάσεις. Πριν φύ-
γεις για την περιπέτεια, πρέπει 
να σιγουρέψεις ό,τι έχεις στο 
τώρα. Στις σχέσεις σου υπάρ -
χει πίεση. Μπορεί να αισθαν-
θείς και μια σωματική κόπωση. 
Δεν πιστεύεις πια στα φαινό -
μενα, αναζητάς χειροπιαστές 
αποδείξεις. Τα πράγματα ξε-
μπλοκάρουν από τα μέσα του 
μήνα. Οικονομικά αναζητάς 
μια έξτρα πηγή εσόδων.

ιχθΥες 

20/2 - 20/3
Η Αφροδίτη, από 
τις 5, βοηθά τη 

συναισθηματική σου ζωή. Δι-
αθέτεις έμπνευση, φαντασία 
και δημιουργικότητα, δεν σου 
λείπουν οι ιδέες σε κάθε επί-
πεδο. Προχωράς καλά, προ -
οδεύεις, βελτιώνεσαι, τακτο-
ποιείσαι. Οι σχέσεις σου αν-
θίζουν. Οι δραστηριότητές 
σου φέρνουν καρπούς. Τίποτα 
δεν μπορεί να σε σταματήσει. 
Φροντίζεις τον εαυτό σου για 
πρώτη φορά. Είναι ο μήνας 
των γενεθλίων σου και η διά-
θεσή σου είναι θετική.

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Ο ανάδρομος 
Ερμής φέρνει 
καθυστερήσεις 

στα σχέδιά σου. Πρέπει να 
οπλιστείς με υπομονή και να 
ρίξεις τους ρυθμούς σου. Ο 
επαγγελματικός τομέας εί-
ναι η προτεραιότητά σου. Οι 
προσπάθειές σου αναγνωρί-
ζονται. Ο Ουρανός σου δί-
νει την ανάγκη να ανανεωθείς 
ερωτικά, να ζήσεις γλυκές 
στιγμές. 

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Ο Κρόνος φέρ-
νει αλλαγές και θα 

πρέπει να επανεξετάσεις πολ-
λές από τις αποφάσεις σου. 
Από τη μια θέλεις να προχω-
ρήσεις προς το άγνωστο και 
από την άλλη αναζητάς τις 
γνώριμες καταστάσεις. Εσύ 
αποφασίζεις. Ο Ποσειδώνας 
σου δίνει την ανάγκη να ανα-
λύσεις τη ζωή σου, τις κατα-
στάσεις, τις αλλαγές.

τόξότΗς
23/11 - 21/12
Ο Ποσειδώνας 

σε στρεσάρει στην 
καθημερινότητα για το τίπο -
τα. Είτε στη δουλειά είτε στην 
προσωπική σου ζωή, κάτι συμ -
βαίνει… και δεν κάνεις καμία 
προσπάθεια να διορθώσεις 
την κατάσταση. Ευτυχώς, κο -
ντινά πρόσωπα σε κατανοούν. 

νται τις επιλογές σου και στη-
ρίζουν τις αποφάσεις σου. Δι-
αισθάνεσαι τι πρέπει να κάνεις 
και πότε. Στηρίξου στα πόδια 
σου, διώξε τις αμφιβολίες και 
σήκωσε τα μανίκια για να πετύ-
χεις τους στόχους σου.

Λεων
23/7 - 23/8
Με τον Ουρα-

νό θέλεις να τα τινάξεις όλα 
στον αέρα, να είσαι ελεύθερη. 
Αναθεώρησε και προσαρμό-
σου είτε στον προσωπικό είτε 
στον επαγγελματικό τομέα. 
Έχεις περάσει πολλές ανατα-
ραχές, τις προκάλεσες ή σου 
τις επέβαλαν. Δεν σου λείπουν 
οι ιδέες και τα καινοτόμα σχέ-
δια. Εκμεταλλεύσου τη μαχη-
τικότητα του Άρη, αλλά μην 
τραβάς το σχοινί. Μπαίνεις σε 
μια περίοδο όπου όλα είναι 
δυνατά. 

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Η προσωπική σου 

ζωή θα λάμψει, αφιερώνε-
σαι στα κοντινά σου πρόσω-
πα. Η Αφροδίτη, από τις 5, 
μαζί με τον Ουρανό φέρνει 
νέες γνωριμίες και εμπειρίες. 
Ο ερωτισμός κυριαρχεί. Μεί-
νε, όμως, με τα πόδια στη γη 
και μην αφήνεσαι στα ωραία 
λόγια. Κάποιοι μπορεί να σου 
δώσουν υπερβολικές υποσχέ-
σεις. Ο Άρης και ο Ουρανός 
σε στηρίζουν. 

κριός 

21/3 - 20/4
Ξεχειλίζεις από 

ενέργεια και θέλεις να δεσμευ-
τείς σε σχέδια. Προτεραιότη-
τά σου είναι η δουλειά, βάζεις 
στόχους, είσαι φιλόδοξη και 
δεν διστάζεις να δεις μακριά. 
Τίποτα δεν σου φαίνεται αδύ-
νατο. Σημειώνεις επαγγελματι-
κές επιτυχίες. Αν είσαι έτοιμη 
να δεσμευτείς, θα βρεις το κα-
τάλληλο πρόσωπο. Αναζητάς 
την αρμονία, την ισορροπία. 

τΑΥρός
 21/4 - 21/5

Προχωράς συνε-
τά στον δρόμο των 
αλλαγών και έχεις 

εκπλήξεις σε κάθε επίπεδο. Ο 
Ουρανός στο ζώδιό σου φέρ-
νει την ανανέωση και το απρό-
βλεπτο. Ο Άρης σού δίνει 
ενέργεια. Οι σχέσεις σου και 
τα συναισθηματικά σου εξε-
λίσσονται θετικά. Έχεις πολ-
λά θέματα στο μυαλό σου και 
πρέπει να πάρεις τον χρόνο 
σου για να σκεφτείς και να ξε-
κουραστείς. 

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Έχεις πολλές ιδέ-
ες, αλλά δεν προ-

χωράς μακριά. Βλέπεις τα 
πράγματα από την ανάποδη 
ή χάνεσαι μέσα σε διάφορα 
σχέδια. Ξεκινάς κάτι, αλλά δεν 
το τελειώνεις. Ευτυχώς, μπο-
ρείς να στηριχθείς σε κοντινά 
πρόσωπα, έχεις βοήθεια όταν 
την έχεις ανάγκη. Ο Κρόνος 
δεν σε βοηθά και με τον Ερμή 
δεν μπορείς να ξεκουραστείς.  

κΑρκινός 

22/6 - 22/7
Θέλεις να προ-

χωρήσεις τη ζωή σου με τον 
δικό σου τρόπο. Ο Ουρανός 
σε ξυπνά και θέλεις να αναπο-
δογυρίσεις την καθημερινό-
τητά σου, να αλλάξεις παρα-
στάσεις. Αναζητάς όμως και 
την ασφάλεια. Αν θέλεις την 
ανεξαρτησία, πάρε τον δρόμο 
σου. Όσοι σε αγαπούν σέβο-

ZωδιΑ

  ΛΑΪΖΑ ΜΙΝΕΛΙ 12/03/1946

Η Λάιζα Μινέλι είναι Αμερικανίδα 
ηθοποιός και τραγουδίστρια βρα-
βευμένη με Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρό-
λου για τη συμμετοχή της στην ται-
νία του 1972 «Καμπαρέ» (Cabaret, 
1972). Η Μινέλι είναι επίσης κάτο-
χος δυο Χρυσών Σφαιρών, ενός 
BAFTA, ενός Βραβείου Έμμυ και 
τεσσάρω Βραβείων Τόνυ (μεταξύ των 
οποίων και ένα ειδικό βραβείο Τόνι). 
Η Μινέλι είναι κόρη της ηθοποιού 
και τραγουδίστριας της χρυσής επο-
χής του Χόλιγουντ Τζούντι Γκάρλαντ 
και του σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλι.

EP
A
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ΕΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΝΤΟΚIΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ 
ΤΗΣ ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΤΗN ΤΡΙΤΗ, 

10 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ 
ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕΙ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΜΠΑΚΙΓΧΑΜ

MΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

ΕΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΝΤΟΚIΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΕΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΝΤΟΚIΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΓΙΑΤΙ 
ΑΠΑΡΝΗΘΗΚΕ 

ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΤΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Το ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Vice Versa: 
Meghan Markle Escaping the Crown» θα 
παρουσιάσει τη ζωή τής άλλοτε Δούκισσας 

του Σάσσεξ, αλλά και όλες τις λεπτομέρειες 
πίσω από το Megxit. Όπως λέγεται, στο ντοκι-
μαντέρ θα αποκαλυφθούν όλες οι δυσκολίες 
που αντιμετώπισε η Μέγκαν Μαρκλ από τη στιγ-
μή της συμβίωσής της με τον Πρίγκιπα Χάρι, το 
διάστημα που έγινε Δούκισσα του Σάσεξ αλλά 
και την πολυζητημένη αποχώρησή της από τη 
βρετανική πρωτεύουσα. Παράλληλα, θα απο-
καλυφθούν άγνωστες λεπτομέρειες της ζωής 
της. Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στην Αμερική 
τη Τρίτη, 10 Μαρτίου, από το VICE TV. Όπως 
αναφέρουν οι πληροφορίες, για την προβολή 
τού εν λόγω ντοκιμαντέρ έχει δοθεί η έγκριση 
της Μέγκαν, ενώ θα είναι η πρώτη απόπειρά της 
να αποκαλύψει τη δική της αλήθεια σχετικά με 
τους πραγματικούς λόγους που την οδήγησαν 
στην απόφαση να αποσυρθεί από τα βασιλι-

κά της καθήκοντα. Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ 
περιλαμβάνει συνεντεύξεις με ανταποκριτές του 
παλατιού και μέλη της βασιλικής οικογένειας, 
που αποκαλύπτουν τα όσα περνούσε η Μέγκαν 
κατά την παραμονή της στο Παλάτι. Ωστόσο, 
σύμφωνα με αναφορές του στενού κύκλου της 
Μέγκαν, φαίνεται ότι θα προκαλέσει νέους τριγ-
μούς στο Παλάτι. Όπως λέγεται, η σύζυγος του 
Χάρι πιστεύει ότι η Βασίλισσα ήταν κάτω από πίε-
ση προκειμένου να πάρει τις οποιεσδήποτε απο-
φάσεις που αφορούν το ζευγάρι και πιστεύει ότι 
ο Χάρι είναι ο αγαπημένος της εγγονός και όλοι 
οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να το αποδεχτούν. 
Όπως είναι γνωστό, το ζευγάρι τις επόμενες 
εβδομάδες θα εκτελέσει τα τελευταία του  βασι-
λικά καθήκοντα προτού αποχωρήσει και επισή-
μως την Τρίτη, 31 Μαρτίου. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: κυΠΕ

last
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Το άλλοτε πριγκιπικό ζευγάρι 
σε παλαιότερη φωτογραφία. 

Η Δούκισσα του Σάσσεξ θα αποκαλύψει 
άγνωστες πτυχές της ζωής της σε ντοκιμαντέρ, 
που θα προβληθεί στην Αμερική.








