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εΚδΟΣη ΚΥΠρΟΥ•τεΥΧΟΣ 629•15 μαρτΙΟΥ 2020•2,90€ 

ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕ ΤΗ 

ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ 
ΤΕΘΕΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΛΟΓΩ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕ ΣΕ ΚΛΑΜΠ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

δΙαΣημΟΙ
ΠΟΥ ΚαΠΟτε
ηταν ΠρΟΣΦΥΓεΣ

ALADDIN
μΙα αΞεΧαΣτη μΟΥΣΙΚη 
ΠαραΣταΣη εΠΙ ΣΚηνηΣ

ΚωνΣταντΙνΟΣ τΣΙΟΛηΣ - 
μαρΙνΟΣ ΧατΖηΒαΣΙΛεΙΟΥ
μΙα αΠΙΣτεΥτη ΧημεΙα 
Στα ερτΖΙανα
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ΚΙΑΡΑ ΦΕΡΑΝΙ

BIG
PICTURE

Ο επικεφαλής του καρδιαγγεια-
κού και γενικού τμήματος εντατι-
κής θεραπείας του νοσοκομείου 

Milanese Alberto Zangrillo δημιούργησε 
την Τρίτη, 10 Μαρτίου, μαζί με τη γνωστή 
Ιταλίδα Blogger και επιχειρηματία Κιάρα 
Φεράνι και τον σύντροφό της Φέντεζ μία 
πλατφόρμα crowdfunding, ώστε να μαζευ-
τούν χρήματα και να αγοραστούν νέα κρε-
βάτια και εξοπλισμός για το νοσοκομείο 
Σαν Ραφαήλ του Μιλάνου. Το ζεύγος άρχι-
σε να προωθεί την καμπάνια στο instagram, 
ενώ η Κιάρα ανεβάζει στόρι με swipe up 
που οδηγούν στην πλατφόρμα του Go Fund 

Me. Το ποσό που μπορεί να συνεισφέρει 
κάποιος ξεκινά από πέντε ευρώ. Το αξιοση-
μείωτο είναι ότι η πλατφόρμα μετά από εί-
κοσι τέσσερεις ώρες κατάφερε να συγκε-
ντρώσει €3.336.300, ενώ η προσπάθεια 
θα συνεχιστεί. Η επιχειρηματίας Κιάρα Φε-
ράνι και ο σύζυγός της, μουσικός Φέντεζ, 
ανέλαβαν δράση για την καταπολέμηση της 
κρίσης του κορωνοϊού, ενώ προσέφεραν 
€100.000. «Ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτο-
βουλία θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση 
μεταξύ των ανθρώπων στην Ιταλία και της 
τρέχουσας κρίσης του κορωνοϊού, η οποία 
επηρεάζει όλους μας», δήλωσε το ζευγάρι. 

Επίσης, οι ιθύνοντες κάλεσαν γνωστούς πο-
δοσφαιριστές, μοντέλα, ηθοποιούς, καλλι-
τέχνες να ανταποκριθούν στο κάλεσμά τους 
κάνοντας swipe up. Μάλιστα, η πρωτοβου-
λία αναδημοσιεύτηκε και στο instagram 
δεκάδων γνωστών Ιταλών και οίκων όπως 
Bulgari, Dolce & Gabbana, Versace, 
LVMH, Moët Hennessy, Louis Vuitton, 
Kering, Alibaba, L'Oréal, the Estée Lauder 
Cos. Inc., Shiseido Co. Ltd. and Swarovski, 
κάνοντας με τη σειρά τους τις δικές τους 
δωρεές. ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΚΥΠΕ

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΛΟΓΩ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ

Η ΓΝΩΣΤΗ ΙΤΑΛΙΔΑ BLOGGER ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΙΑΡΑ ΦΕΡΑΝΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ, ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 3.336.300 ΕΥΡΩ 

ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΩΡΕΣ
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ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΜΕ…
Ο ιός του κορωνοϊού συγκλονίζει όλη την ανθρωπό-
τητα. Τα πολλά λόγια είναι περιττά αλλά όχι αχρεία-
στα, όταν έχεις να κάνεις με τη ζωή ενός ανθρώπου. 
Δεν θεωρώ ότι τα μέτρα που πάρθηκαν από την 
Κυβέρνησή μας  αλλά και τις υπόλοιπες χώρες είναι 
ακραία,  αλλά, δυστυχώς, ως Κύπριοι,  πάντοτε γινό-
μαστε υπερβολικοί και για καθετί που συμβαίνει, κατηγορούμε ο ένας 
τον άλλο. Η υπερβολή είναι αχρείαστη, όπως φυσικά κι ο πανικός. Το 
κουτσομπολιό όμως είναι χειρότερο και η μυθοπλασία έρχεται να το 
ενισχύσει ακόμα περισσότερο. Καλό θα ήταν να μην πλάθουμε ιστορί-
ες για τον συνάνθρωπό μας και να περιοριστούμε μόνο στην πραγμα-
τική αλήθεια και όχι στο τι διαδίδεται από στόμα σε στόμα. Δυστυχώς,  
αυτήν τη φορά το κουτσομπολιό δεν έχει να κάνει με το εάν ο τάδε έχει 
δεσμό με την τάδε, ούτε εάν ο μεγαλοεπιχειρηματίας του περίγυρού 
μας πτώχευσε. Οι ειδήσεις που βγαίνουν στην επιφάνεια έχουν να 
κάνουν με μιαν ανθρώπινη ζωή και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε όλοι.  

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaΘΕ ΕΒδΟΜΑδΑ

 

Ιδρυτής: Άντης Χατζηκωστής 
δΙΕυΘυΝτρΙΑ: Μαρία Κυριάκου
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GROUP ADVERTISING MANAGER: 
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ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ•ΤΕΥΧΟΣ 629•15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020•2,90€ 

ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΜΙΑ Β∆ΟΜΑ∆Α ΠΡΙΝ ΤΕΘΕΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΛΟΓΩ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΕ ΣΕ ΚΛΑΜΠ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

∆ΙΑΣΗΜΟΙ
ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕΗΤΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ALADDIN
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΛΗΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΤΖΙΑΝΑ

tη βραδιά πλαισίωσε ο 
Γιώργος Παπαδόπουλος 
28 ΚωΝσΤΑΝΤΙΝΟσ
ΤσΙΟλΗσ - ΜΑρΙΝΟσ
ΧΑΤΖΗΒΑσΙλΕΙΟύ
Μια απίστευτη χημεία στα 
ερτζιανά
32 iΝstaGraM corner
Όλες οι στιγμές των 
επωνύμων
34 ΑΝΔρΕΑσ ΧρΗσΤΟύ
Το vintage στυλ μέσα από 
τα μάτια ενός Κύπριου 

ζωγράφου 
38 ΔΙΑσΗΜΟΙ …
Που κάποτε ήταν 
πρόσφυγες
42 ΓΚΑλ ΓΚΑΝΤΟΤ
Η ηθοποιός ξεδιπλώνει 
το ταλέντο της μέσα 
από την ταινία «Wonder 
Woman»
66 ΤΖΟρΤΖΙΟ ΑρΜΑΝΙ
Προσφέρει οικονομικά 
για την καταπολέμηση του 
κορωνοϊού στην Ιταλία



68
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΔΑΣ
ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ

ΜΠΟΡΕΙ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΜΟΔΑΣ 
ΝΑ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ Η ΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΜΟΔΑΣ ΑΦΗΣΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

Ένα από τα μοντέλα
της Dion Lee.

Μοντέλο του Toni 
Maticevski.

Μια από τις δημιουργίες 
Lee Mathews.
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Καλλίγραμμα μοντέλα αλλά και το 
plus size μοντέλο Άσλεϊ Γκράχαμ 
περπάτησαν στην  πασαρέλα κατά 

τη διάρκεια επίδειξης στο Φεστιβάλ Μό-
δας που πραγματοποιήθηκε στη Μελ-
βούρνη. Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε 
την Πέμπτη, 5 Μαρτίου, με την παρουσί-
αση αρκετών επώνυμων οίκων μόδας και 
τα εντυπωσιακά μοντέλα να καταχειρο-
κροτούνται από τους παρευρισκομένους. 
Ένα από τα μοντέλα που ενθουσίασαν το 
κοινό ήταν και η 31χρονη Άσλεϊ Γκράχαμ, 
από την Αμερική, η οποία περπάτησε με 
σιγουριά και άνεση στην πασαρέλα. Να 
σημειωθεί ότι η Άσλεϊ Γκράχαμ προέτρε-
ψε τη βιομηχανία μοντέλων να αφαιρέσει 

την ετικέτα «plus size» από τα ρούχα, ενώ 
κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή The 
Project αυτή την εβδομάδα, η Άσλεϊ είπε: 
«Δεν μπορείς να έχεις μια βιομηχανία που 
να ονομάζει ένα μοντέλο plus size. Γιατί 
θα πρέπει να περιγράφουμε μια γυναίκα 
από το μέγεθος του παντελονιού της; Γιατί 
δεν μπορούμε απλά να λέμε το όνομά της 
και το επάγγελμά της; Οι άνδρες δεν το 
κάνουν αυτό. Δεν λένε ποτέ "ο ευτραφής 
φίλος μου"». Η Άσλεϊ Γκράχαμ στη συνέ-
χεια είπε πως «ανυπομονεί για την ημέρα» 
που δεν θα χρειάζεται να μιλά για το μέγε-
θός της σε συνεντεύξεις.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ, EPA

ΜΠΟΡΕΙ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΜΟΔΑΣ 
ΝΑ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ Η ΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΜΟΔΑΣ ΑΦΗΣΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 

Τα μοντέλα της Carla Zampatti.Μια από τις δημιουργίες 
Lee Mathews.

Τα μοντέλα του Toni Maticevski.

Η Άσλεϊ Γκράχαμ, η οποία 
θεωρείται plus size μοντέλο.
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ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ - ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΦΗΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΤΗ 
ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗN ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ  

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ ΚΑΙ Η ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ, 
ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Η Μέγκαν εμφανίστηκε ως σταρ 
του Χόλιγουντ και περπάτησε μαζί 
με τον σύζυγό της κάτω από μια 
κοινή ομπρέλα λόγω της δυνατής 
βροχής.

Η Μέγκαν έκλεψε τις εντυπώσεις με τις στυλιστικές της επιλογές,  
καθ’όλη την επίσκεψή της στην Αγγλία.
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Στην ετήσια γιορτή για την ημέ-
ρα της Κοινοπολιτείας στο 
Αββαείο Ουέστμινστερ, στο 

Λονδίνο, ολοκληρώνοντας τα βα-
σιλικά του καθήκοντα, βρέθηκε τη 
Δευτέρα, 9 Μαρτίου, το πριγκιπικό 
ζευγάρι. Τα μέλη της βασιλικής οι-
κογένειας μαζί με τον Πρίγκιπα Χάρι 
και τη Μέγκαν Μαρκλ παρέστησαν 
στην εκδήλωση, χωρίς ωστόσο να 
είναι ιδιαίτερα θερμές οι μεταξύ τους 
σχέσεις. Πάντως, από την πρώτη ημέ-
ρα που πάτησε το ζευγάρι το πόδι 
του στη Βρετανία όλα τα βλέμματα 
ήταν στραμμένα πάνω τους και οι 
φωτογράφοι δεν σταμάτησαν λεπτό 
να απαθανατίζουν τις κινήσεις τους. 
Όταν ο 35χρονος Δούκας του Σάσ-
σεξ και η 38χρονη σύζυγός του, 
Μέγκαν, έφτασαν στο Αββαείο οδη-
γήθηκαν προς τις θέσεις τους, χωρίς 

να διασχίσουν τον κεντρικό διάδρο-
μο του χώρου στο πλευρό της Βασί-
λισσας, όπως κάνουν τα περισσότε-
ρα μέλη της βασιλικής οικογένειας, 
σε μια συμβολική κίνηση. Ο Χάρι 
και η Μέγκαν, να θυμίσουμε, μετέβη-
σαν στην Αγγλία χωρίς τον γιο τους, 
Άρτσι, ο οποίος λέγεται ότι έμεινε 
στο σπίτι τους στη βόρεια Αμερική. 
Το ζευγάρι, που θα αποποιηθεί στα 
τέλη του μήνα τα βασιλικά του καθή-
κοντα, δεν θα μπορεί να χρησιμο-
ποιεί πλέον τους επίσημους τίτλους 
του, ούτε να εκπροσωπεί επίσημα 
τη βασίλισσα Ελισάβετ. Πάντως, η 
Μέγκαν έκλεψε τις εντυπώσεις με 
τις στυλιστικές της επιλογές καθ’όλη 
την επίσκεψή της στην Αγγλία. Κατά 
την άφιξή της στο Αββαείο επέλε-
ξε να φορέσει ένα πράσινο φόρε-
μα Emilia Wickstead, το οποίο είχε 

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΦΗΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΤΗ 
ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗN ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ  

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ ΚΑΙ Η ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ, 
ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Αυτή ήταν και η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση 
του ζευγαριού από τότε που ανακοίνωσαν την 
απόφασή τους να αποχωρήσουν από τα πριγκι-
πικά τους καθήκοντα, η οποία θα ισχύσει την 
Τρίτη, 31 Μαρτίου.

Η Μέγκαν έκλεψε τις εντυπώσεις με τις στυλιστικές της επιλογές,  
καθ’όλη την επίσκεψή της στην Αγγλία.
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συνδυάσει με ένα καπέλο William 
Chambers, με πράσινα παπούτσια 
Aquazzura και πράσινο τσαντάκι 
Gabriella Hearst. Κατά την επίσκε-
ψή της στην αγγλική πρωτεύουσα, 
η Μέγκαν μετέβη επίσης σε ένα 
κολέγιο στο ανατολικό Λονδίνο,  
προκαλώντας τον ενθουσιασμό 
των σπουδαστών. Η ίδια εκφώνη-
σε μια ομιλία, η οποία σχετιζόταν 
με τη συγκεκριμένη ημέρα για τα 
δικαιώματα της γυναίκας και προ-
έτρεψε το ακροατήριο «όποιο κι 
αν είναι το χρώμα του δέρματός 
τους ή το φύλο τους, να προασπί-
ζονται το δίκαιο» και ζήτησε ιδί-
ως από τα αγόρια να «δώσουν 
το παράδειγμα σε ορισμένους 
άνδρες». Επίσης το ζευγάρι πα-
ρευρέθη στην τελετή των βραβεί-
ων του ιδρύματος Endeavour στο 
Λονδίνο, ενώ εκεί τους περίμενε 
και μια έκπληξη από έναν βετε-
ράνο, ο οποίος όταν παρέλαβε 
το βραβείο κάλεσε τη σύντροφό 
του στη σκηνή και της έκανε πρό-

ταση γάμου. Η κίνησή του ενθου-
σίασε το πριγκιπικό ζευγάρι, το 
οποίο δεν έκρυψε τη συγκίνησή 
του. Κατά την πρώτη του κοινή εμ-
φάνιση το βράδυ της Πέμπτης, 5 
Μαρτίου, το ζευγάρι παρευρέθη 
και σε άλλη μια εκδήλωση, στο 
Mansion House του Λονδίνου. 
Η Μέγκαν εμφανίστηκε ως σταρ 
του Χόλιγουντ και περπάτησε μαζί 
με τον σύζυγό της κάτω από μια 
κοινή ομπρέλα λόγω της δυνατής 
βροχής. Η ίδια εμφανίστηκε με 
ανοιξιάτικη διάθεση, φορώντας 
ένα γαλάζιο μίντι φόρεμα της Βι-
κτώρια Μπέκαμ, χωρίς ωστόσο 
να φορέσει πανωφόρι, δείχνο-
ντας το πόσο έχει αδυνατίσει το 
τελευταίο διάστημα. Καθ’όλη τη 
διάρκεια της βραδιάς η ίδια δεν 
θύμιζε τίποτε από τη παλιά Μέ-
γκαν. ok!   

ΤΗΣ ΠαριΣ ΧριΣΤοφΗ 
φΩΤοΓραφιΕΣ: ΚΥΠΕ

 

Η Μέγκαν έτυχε θερμής υποδοχής κατά την άφιξή της
στο Αββαείο.

ΚΕΪΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ

ΑΝΑΜΕΤΡΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΚΑΝ ΣΤΟ ΣΤYΛ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ, ΜΕΤΑ ΤΟ MEGXIT, 

ΕΙΧΕ Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ

Παρούσα στη λειτουργία που 
έγινε στο αββαείο του Γου-
εστμίνστερ ήταν φυσικά και 

η Δούκισσα του Κέιμπριτζ. Επίσης η 
σύζυγος του Πρίγκιπα Χάρι έκανε τη 
εμφάνισή της, όπως φυσικά και τα 
υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογέ-
νειας. αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο 
Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ 
είχαν κοινή συνάντηση με τον Πρίγκι-
πα Χάρι και τη σύζυγό του Μέγκαν, 
μετά την απόσυρσή τους από τα βα-
σιλικά καθήκοντα αλλά και τη  μόνι-
μη εγκατάστασή τους στον Καναδά. 
αυτό, όμως, που συγκέντρωσε περισ-
σότερο τα φωτογραφικά φλας ήταν 
οι στυλιστικές επιλογές της Κέιτ Μί-
ντλετον αλλά και της Μέγκαν Μαρκλ. 
Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ, όμορφη 

και λαμπερή όπως έχει συνηθίζει τους 
θαυμαστές της, εμφανίστηκε με μπορ-
ντό cape dress διατηρώντας παράλ-
ληλα το κομψό της στυλ και το συν-
δύασε με μπορντό γόβες και ασορτί 
clutch, ενώ στο δεξί της χέρι έλαμπε 
το δαχτυλίδι των αρραβώνων της με 
το μπλε ζαφείρι. ο Δούκας και η Δού-
κισσα του Κέιμπριτζ έφτασαν στο αβ-
βαείο μετά την άφιξη της Μέγκαν και 
του Χάρι, ενώ εξαιτίας μιας αλλαγής 
της τελευταίας στιγμής κάθισαν στις 
θέσεις τους και δεν περίμεναν την άφι-
ξη της βασίλισσας, την οποία και θα 
ακολουθούσαν μέσα στον ναό, όπως 
είθισται από το πρωτόκολλο. ok!   

ΤΗΣ ΠαριΣ ΧριΣΤοφΗ 
φΩΤοΓραφιΕΣ: ΚΥΠΕ
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ΤΟ ΒΙG BROTHER KANEI AΠΟΨΕ ΤΗΝ 
ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ 

ΣΤΟ «ΣΙΓΜΑ», ΣΤΙΣ 9:00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ

Το Big Brother της 
νέας εποχής έρ-
χεται στο «ΣΙΓ-

ΜΑ» και στον ΣΚΑΪ. 
Δεκαέξι άνθρωποι, 
άγνωστοι μεταξύ 
τους και με τελείως 
διαφορετικές κατα-
βολές, καλούνται 

να συνυπάρξουν για 
15 εβδομάδες μέσα 

σε ένα σπίτι που παρα-
κολουθείται από κάμερες 

24 ώρες το εικοσιτετράω-
ρο. Μακριά από συγγενείς και φί-

λους, χωρίς Internet, social media και τηλέ-
φωνο, θα ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, 
ένα μοναδικό «κοινωνικό» πείραμα. Απόψε ο 
Χάρης Βαρθακούρης θα μας συστήσει τους 
16 συμμετέχοντες και θα τους οδηγήσει στο 
σπίτι, όπου πρόκειται να ζήσουν για τις επόμε-
νες 100 μέρες. Έναν υπερσύγχρονο χώρο 
700 τ.μ., που διαθέτει ακόμα και πισίνα 12 
μέτρων, στον οποίο έχουν εγκατασταθεί 56 
κάμερες και 50 μικρόφωνα. Το δημοφιλέστε-

ρο, παγκοσμίως, reality έρχεται ανανεωμένο 
και ανατρεπτικό. Ανάμεσα στους διαγωνιζό-
μενους θα δούμε, σύμφωνα με πληροφορίες 
του ΟΚ!, και μια Κύπρια, που ακούει στ’ όνο-
μα Έλενα Παπαμεθοδίου. Η νεαρή Κύπρια 
σπούδασε marketing στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και στη συνέχεια δημοσιογραφία στην Ελλά-
δα. Η έντονη προσωπικότητά της και ο ιδιαίτε-
ρος χαρακτήρας της, αφού δεν σηκώνει μύγα 
στο σπαθί της, θα συζητηθούν στο ριάλιτι. 
Κάθε εβδομάδα θα τους ανατίθεται μια απο-
στολή, με σκοπό να διασφαλίσουν πολυτελή 
διαβίωση. Σε περίπτωση που αποτύχουν, θα 
τους δίνονται μόνο τα απολύτως απαραίτη-
τα. Οι συγκάτοικοι θα καλούνται μέσω ψηφο-
φορίας να επιλέξουν τους υποψηφίους προς 
αποχώρηση, η τελική απόφαση ωστόσο για 
το ποιος παραμένει και ποιος φεύγει από το 
σπίτι θα ανήκει στο τηλεοπτικό κοινό. Τις Κυ-
ριακές, στις 21:00, ο Χάρης Βαρθακούρης 
θα παρουσιάζει το live show, κατά τη διάρκεια 
του οποίου ένας παίκτης κάθε εβδομάδα θα 
αποχωρεί. ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 

 

BIG BROTHER

Aποκαλύπτούμε 
την κύπρια πού 
μπηκε στο σπιτι

κολουθείται από κάμερες 
24 ώρες το εικοσιτετράω

ρο. Μακριά από συγγενείς και φί
λους, χωρίς Internet, social media και τηλέ
φωνο, θα ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, 
ένα μοναδικό «κοινωνικό» πείραμα. Απόψε ο 

O παρουσιαστής του Big 
Brother, Χάρης Βαρθακούρης

Η Κύπρια παίκτρια, Έλενα Παπαμεθοδίου
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Ο Δημήτρης Συλλούρης διασκέδασε έχοντας στην 
αγκαλιά του την κόρη του Δήμητρα και τη σύζυγό 
του Αντιγόνη.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ

ΓιΟΡΤαΣε ΤΗν ΗΜεΡα ΤΗΣ ΓΥναικαΣ 
Με ΤΗ ΣΥζΥΓΟ και ΤΗν κΟΡΗ ΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕ ΜΕ 
ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ ΚΛΑΜΠ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

ΔΥΟ 24ΩΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΑΥΤΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο Λευτέρης Πανταζής κατέβηκε στο τραπέζι και χαιρέτησε τον Πρόεδρο της Βουλής.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, χαλαρός και ακομπλεξάριστος, διασκέδασε με την 
ψυχή του χορεύοντας και βγάζοντας πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες με την 
οικογένεια και τους φίλους του.
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Γιόρτασε την ημερα τησ Γυναικασ 
με τη συζυΓό και την κόρη τόυ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕ ΜΕ 
ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ ΚΛΑΜΠ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

ΔΥΟ 24ΩΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΑΥΤΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η Ημέρα της Γυναίκας 
βρήκε τον Δημήτρη 
Συλλούρη στο Club 

State της Λευκωσίας να συ-
νοδεύει τη γυναίκα του Αντι-
γόνη και την κόρη του Δήμη-
τρα, της οποίας ως γνωστόν 
έχει μεγάλη αδυναμία. Μαζί 
με την παρέα τους κάθισαν 
σε έναν από τους πριβέ κα-
ναπέδες του μαγαζιού για να 
απολαύσουν τον γκεστ σταρ 
της βραδιάς, που δεν ήταν 
άλλος από τον Λευτέρη Πα-
νταζή, ο οποίος ανέβασε τη 
διασκέδαση στα ύψη μιας 
και στο νησί μας έχει ένα ιδι-
αίτερα φανατικό κοινό. Δεν 
είναι τυχαίο άλλωστε που 
όποτε βγαίνει στην σκηνή ο 

Λευτέρης Πανταζής οι θαυ-
μάστριες του κάνουν μεγά-
λο χαμό γνωρίζοντας όλους 
τους στίχους των τραγου-
διών του. Ο Πρόεδρος της 
Βουλής, χαλαρός και ακο-
μπλεξάριστος, διασκέδασε 
με την ψυχή του χορεύοντας 
και βγάζοντας πολλές ανα-
μνηστικές φωτογραφίες με 
την οικογένεια και τους φί-
λους του. Καθ' όλη τη διάρ-
κεια της βραδιάς δεν στα-
ματούσε να κρατά αγκαλιά 
την κόρη του Δήμητρα και 
τη σύζυγό του Αντιγόνη και 
να τραγουδούν μαζί. «Είναι 
ένας άνθρωπος που αν και 
χαμηλών τόνων δεν διστά-
ζει όπου και αν βρίσκεται 

Ο Λευτέρης Πανταζής κατέβηκε στο τραπέζι και χαιρέτησε τον Πρόεδρο της Βουλής.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, χαλαρός και ακομπλεξάριστος, διασκέδασε με την 
ψυχή του χορεύοντας και βγάζοντας πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες με την 
οικογένεια και τους φίλους του.
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να εκφράζει τα συναισθήμα-
τα του που έχει στην οικογέ-
νεια του. Είναι απίστευτα συν-
δεδεμένος με τα παιδιά του τα 
οποία τον έχουν και σαν πατέ-
ρα αλλά και σαν κολλητό τους 
φίλο όπου μοιράζονται μαζί 
του όλα τα προσωπικά τους 
προβλήματα. Η σχέση τους 
είναι μοναδική. Είναι υπόδειγ-
μα οικογενειάρχη» περιγράφει 
στο ΟΚ! φίλος του προέδρου 
της κυπριακής βουλής. Κάποια 
στιγμή ο Λευτέρης Πανταζής 
κατέβηκε στον χώρο που βρί-
σκονταν οι θαμώνες και πλη-
σίασε το τραπέζι του Δημήτρη 
Συλλούρη, τον οποίο χαιρέτη-
σε και φωτογραφήθηκαν μαζί. 
«Ο πρόεδρος της βουλής επέ-
λεξε από τις σπάνιες φορές 
να κάνει clubbing καθώς εί-
ναι μεγάλος θαυμαστής του 
Λευτέρη Πανταζή του οποίου 
σε μια σύντομη κουβέντα που 
είχε εξέφρασε τον θαυμασμό 

του» προσθέτει στο ΟΚ! ο 
ίδιος άνθρωπος. Λίγο αργότε-
ρα, πιασμένος χέρι-χέρι με την 
κόρη του και με τη σύζυγό του, 
αναχώρησαν από το κλαμπ 
έχοντας περάσει μια υπέρο-
χη βραδιά. Να σημειώσουμε 
ότι ο Πρόεδρος της Βουλής 
το πρωί της Τρίτης, σεβόμενος 
τους πολίτες και το προσωπικό 
της Βουλής, αποφάσισε αυτο-
περιορισμό προληπτικά, τόσο 
για τον ίδιο όσο και για όλα τα 
μέλη της αντιπροσωπείας που 
τον συνόδευσαν σε επίσημη 
αποστολή στην Αθήνα. Αποχώ-
ρησαν από τη Βουλή αμέσως 
μόλις το Υπουργείο Υγείας πε-
ριέλαβε την Ελλάδα στις χώ-
ρες από τις οποίες οι προερχό-
μενοι που εισέρχονται στην Κυ-
πριακή Δημοκρατία πρέπει να 
αυτοπεριορίζονται.  ok!  

 
 ΑΠΟ ΤΟΝ γιωργΟ μιχΑΗΛ 

ΦωΤΟγρΑΦιΕΣ: ΦΕιΔιΑΣ μωΥΣΕωΣ

Η Ημέρα της Γυναίκας βρήκε τον Δημήτρη Συλλούρη στο Club State της Λευκωσίας.
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Το μουσικό υπερθέαμα επί 
σκηνής.

ALADDIN

ENA YΠΕΡΘΕΑΜΑ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 
ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΟΣΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ «ΑLADDIN»
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ENA YΠΕΡΘΕΑΜΑ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ
ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 
ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΟΣΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ «ΑLADDIN»

Με τον καλύτερο τρόπο η 
Ακαδημία Χορού Αντι-
γόνη Τασουρή γιόρτασε 

φέτος τριάντα χρόνια από την ίδρυ-
σή της, παρουσιάζοντας την Παρα-
σκευή, 6 Μαρτίου, σε συνεργασία 
με τον Πολιτιστικό Όμιλο «ΜΟΡ-
ΦΗ», στο Δημοτικό Θέατρο Στρο-
βόλου το μιούζικαλ «Aladdin». 
Όσοι βρέθηκαν στην παράσταση 
είχαν την ευκαιρία να δουν ένα 
υπερθέαμα επί σκηνής με επαγγελ-
ματίες ηθοποιούς και χορευτές και 

με τη συμμετοχή των μαθητών της 
Ακαδημίας. Η θεατρική διασκευή 
και η ελεύθερη ελληνική μεταφο-
ρά, που ήταν του Νεοκλή Νεοκλέ-
ους, βασίστηκε στο γνωστό αρα-
βικό παραμύθι «Χίλιες και μια νύ-
χτες», ενώ κεντρικός άξονας της 
παράστασης είναι οι αγαπημένες 
περιπέτειες του Αλαντίν.  Το θέαμα 
ήταν φαντασμαγορικό με τα επι-
βλητικά σκηνικά και τα υπέροχα κο-
στούμια. Η πρωτότυπη μεταφορά 
του παραμυθιού στη σκηνή, μαζί με 

τις υπέροχες χορογραφίες και το 
ζωντανό τραγούδι, ήταν εντυπωσια-
κά και το κοινό καταχειροκρότησε 
τους συντελεστές και τους ηθοποι-
ούς, οι οποίοι έδωσαν εξαίρετες 
ερμηνείες. Τους πρωταγωνιστικούς 
ρόλους ανέλαβαν γνωστοί ηθοποι-
οί όπως οι Χρήστος Γρηγοριάδης, 
Θανάσης Δρακόπουλος, Γρηγό-
ρης Γεωργίου, Μάρκος-Ιούλιος 
Δρουσιώτης, Πέτρος Κονόμου, 
Άντρη Κούκου, Στέλλα Φιλιππίδου 
και Πολύκαρπος Σολωμού. Εξαι-

ρετικοί όμως ήταν και οι χορευτές 
Πέρσια Γεωργίου, Ελένη Γιωργάκη, 
Πάρης Ιακώβου, Κυριακή Κυριά-
κου, Αυγή Μιχαήλ, Έλενα Νικολά-
ου, Θεοφανώ Ευσταθιάδου, John 
Olariu, Θέμιδα Χριστοδουλίδου, 
Αβραάμ Θωμά, Άθως Βακανάς, 
Σάββας Σάββα και πολλοί άλ-
λοι. Χορηγοί Επικοινωνίας: Ράδιο 
Πρώτο και το περιοδικό Check in 
Cyprus. ok!  

 
 ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο Πέτρος Κονόμου

Οι χορευτές που συμμετείχαν στην παράσταση Aladdin ήταν εξαιρετικοί.
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Ο Γιώργος 
ΧρυσοστόμουΗ Μαρία Ονησιφόρου

Ο Κυριάκος 
Πελεκάνος

Ο Κώστας 
Κωστόπουλος 

O Νεοκλής Νεοκλέους, η Αντιγόνη Τασουρή 
και ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους

Η Άντρη Κούκου στον ρόλο 
της Πριγκίπισσας

Ο Γιώργος 
Χρυσοστόμου

Η Ελπίδα 
Ιακωβίδου
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Η Μαρίνα Φιλιππίδου-
Θεοχάρους

Η Ηλέκτρα Φωτιάδου, ο Νεοκλής Νεοκλέους και η Άντρεα 
Νικολάου

Η Βασιλική Χατζηαδάμου και 
ο Παντελής Πατσαλής

Η Χριστίνα Πελεκάνου, η Παρασκευή Χριστοφή και η Κατερίνα 
Χριστοδούλου

Οι ηθοποιοί και οι συντελεστές λίγο πριν ξεκινήσει
η παράσταση.

O Νεοκλής Νεοκλέους, η Αντιγόνη Τασουρή 
και ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους

Ο Μάρκος Κωμοδρόμου

Η Αντιγόνη Τασούρη και ο Θανάσης 
Δρακόπουλος
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Ο Γιώργος Παπαδόπουλος 
διασκέδασε τους 
παρευρισκομένους με παλιές 
και νέες επιτυχίες του.

CAMBRIDGE WEIGHT PLAN

MIA ΥΠΕΡΟΧΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΥΓΕΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗN ΚΑΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ 
ΑΠΟ ΤΟ CAMBRIDGE, ΣΥΣΤHΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ 

ΤΟ ΝΕΟ ΟΝΟΜΑ THE 1:1 DIET BY CAMBRIDGE WEIGHT PLAN. Ο ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ 
ΚΥΠΡΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΕ ΣΤΟΥΣ 

ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ.
Η Ηλιάνα Χαραλάμπους. 

Ο Νικόλας Ιωαννίδης και η Όλγα 
Ασσιώτου Γεωργιάδου
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MIA ΥΠΕΡΟΧΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΥΓΕΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗN ΚΑΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ 
ΑΠΟ ΤΟ CAMBRIDGE, ΣΥΣΤHΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ 

ΤΟ ΝΕΟ ΟΝΟΜΑ THE 1:1 DIET BY CAMBRIDGE WEIGHT PLAN. Ο ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ 
ΚΥΠΡΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΕ ΣΤΟΥΣ 

ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ.

Με το νέο της όνομα μάς συστήθηκε η The 
1:1 diet by Cambridge Weight Plan, στο 
Gala Dinner για το Slimmer of the Year 

2020, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββα-
το, 7 Μαρτίου, στο Χίλτον Παρκ, στη Λευκωσία. Η 
νέα εμπορική επωνυμία θέτει την προσωπική υποστή-
ριξη που προσφέρεται από τους Συμβούλους στην 
καρδιά της νέας εταιρείας και έχει ως στόχο την επι-
τυχή απώλεια βάρους αλλά και διατροφή 1:1, αφού 
τίθεται σε κυκλοφορία σε όλη την Κύπρο και στις 
υπόλοιπες διεθνείς αγορές μέχρι το 2020, με μια 
γκάμα προϊόντων με πάνω από 35 θρεπτικά ισορρο-
πημένα υποκατάστατα γευμάτων χαμηλών θερμίδων, 
τα οποία περιλαμβάνουν σούπες, σέικ, μπάρες, ποτά 
έτοιμα για κατανάλωση, πακέτα γευμάτων, σμούθις, 
γεύσεις νερού και εποχικά προϊόντα. Στην εκδήλωση 
παρευρέθη και ο Andy Jones, Διευθυντής Εξαγωγών 
της Cambridge Weight Plan, ο οποίος δήλωσε μετα-
ξύ άλλων: «Η διατροφή The 1:1 diet by Cambridge 
Weight Plan λειτουργεί πραγματικά και ανυπομονού-
με να μεταμορφώσουμε τη ζωή περισσότερων αν-
θρώπων μέσα από τα προϊόντα μας, το πρόγραμμά 
μας και κυρίως μέσα από τους ανθρώπους μας τα 
επόμενα χρόνια». Από την πλευρά τους ο διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρείας Ντίνος Ζένιος και η γενική 
διευθύντρια Χριστίνα Παντελή μίλησαν για την εται-Η Ηλιάνα Χαραλάμπους. 

Ο Νικόλας Ιωαννίδης και η Όλγα 
Ασσιώτου Γεωργιάδου

Η Χριστίνα Παντελή και ο Ντίνος Ζένιος
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ρεία αλλά και για τους 60 Συμβούλους τους σε 
όλη την Κύπρο, που αυτό που κάνουν είναι να 
αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων. Νικήτρια της 
βραδιάς Slimmer of the Year 2020 Cambridge 
Weight Plan αναδείχθηκε η Μαρίνα Πέτρου, με 
τη βοήθεια της Συμβούλου της Δέσπως Κοζά-
κου, η οποία συνολικά έχασε 72 κιλά και κέρδι-
σε ξανά τη ζωή της και την υγεία της. Η Μαρίνα 
Πέτρου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον πα-
γκόσμιο διαγωνισμό Slimmer of The Year 2020 
στα Αραβικά Εμιράτα. Στην εκδήλωση παρευ-
ρέθη πλήθος κόσμου, ενώ τη μουσική νότα της 
βραδιάς ανέλαβε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο 
οποίος καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρι-
σκομένους. ok!  

 
 ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο Πανίκος και η Άντρη 
Βραχίμη

Η Μίνα Ντάγκλας και η Δέσπω 
Κοσιάρη

Η Σούλα ΕυαγγέλουΗ Μαρία ΚοτζιάΗ Ευτυχία Ανδρέου

Η Ρίτα Προδρόμου Η Μαρία Βαβέτα

Η Σύλια Βασιλείου και
η Ιωάννα Ελευθερίου Η Άντρη Προδρόμου

Η Έβελιν και η Μάρω 
Σωτηρίου

Ο Προκόπης και η Αλίκη 
Ανδρέου

Ο Ανδρέας και η Χριστίνα 
Παντελή





28

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΔΙΔΥΜΟ 
ΤΟΥ SUPER FM, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΚΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΣΤΟ BREAKFAST SHOW 6:30-9:00, ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ, ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΛΗΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΣΤΑ ΕΡΤΖΙΑΝΑ
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«Το να έχέις 
χιούμορ δέν έχέι 
να κανέι μέ Το 

να κανέις ςαΤιρική 
έκπομπή» 

κΩνςΤανΤινος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΛΗΣ
Πόσο δύσκολο είναι να ξυπνάς τόσο πρωί;
καθόλου δύσκολο. έίναι η φύση της δουλειάς μου. 
ςκέψου ότι υπάρχει κόσμος που εκείνη την ώρα κάλυψε 
ήδη τρεις ώρες δουλειάς. αν με ρωτάς αν συνήθισα, ναι. 
Για να φανταστείς τα ςαββατοκύριακα ξυπνώ την ίδια 
ώρα, στις 5:30, αλλά με τη διαφορά ότι ξανακοιμάμαι.

Πώς είναι η συνεργασία σου με τον Μαρίνο 
Χατζηβασιλείου;
μια υγιής συνεργασία.

Ποια είναι τα ελαττώματά του;
αμέτρητα (γέλια). Όμως τα δουλεύει. πάει στον 
ψυχολόγο του καθημερινά. Τρώει το φαγητό του. και 
μέχρι το τέλος της σεζόν θα του αγοράσω και το νέο cd 
του Τριαντάφυλλου.

Τσακωθήκατε ποτέ;
πολλές φορές διαφωνήσαμε, όμως δεν τσακωθήκαμε 
ακόμα.

Ποιο πιστεύετε είναι το μυστικό της επιτυχίας 
σας;
με τον μαρίνο έχουμε χημεία, συμπληρώνει ο ένας τον 
άλλον σε πολλά σημεία. Βασικό είναι ότι αγαπάμε αυτό 
που κάνουμε.

Πώς είναι ο έγγαμος βίος σου;
καλά. Όπως ήταν και πριν. έσένα;

Είσαι ένας άνθρωπος με έντονο το στοιχείο 
του χιούμορ. Θα έκανες σατιρική εκπομπή, 
αν σου το πρότειναν, παρόμοιας φύσης με τα 
δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην 
κυπριακή τηλεόραση;
Το να έχεις χιούμορ δεν έχει να κάνει με το να κάνεις 
σατιρική εκπομπή. αυτού του είδους οι εκπομπές δεν 
εξαρτώνται από το χιούμορ σου, αλλά από την ομάδα 
και το περιεχόμενο της εκπομπής. μπορεί το χιούμορ 
σου για κάποιον άλλο να είναι σαχλό. πιστεύω πως είναι 
λεπτές οι γραμμές.

Δύο σατιρικές εκπομπές υπάρχουν ήδη στην 
κυπριακή τηλεόραση. Ο Λούης Πατσαλίδης 
και ο Μιχάλης Σοφοκλέους. Πώς τους 
αξιολογείς και ποια εκπομπή προτιμάς να 
βλέπεις;

έίναι δύο εκπομπές που μοιάζουν, αλλά και διαφέρουν. 
Τις παρακολουθείς ευχάριστα. Γέλας, χαμογελάς, 
προβληματίζεσαι.

Ποια ήταν η χειρότερη τηλεοπτική και 
ραδιοφωνική σου στιγμή;
δεν έχω χειρότερες στιγμές, είτε τηλεοπτικά είτε 
ραδιοφωνικά.

Ποιο ήταν το πιο αστείο περιστατικό που σου 
συνέβηκε, είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά;
ραδιοφωνικά έχω να θυμάμαι πριν χρόνια που ήμουν 
με χριστιάνα αριστοτέλους. Ήμουν στο στούντιο 
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και η Χριστιάνα πήγε τουαλέτα και 
χτύπησε πάνω στον συναγερμό 
και αυτός ξεκίνησε να χτυπά. Αυτή 
πανικοβλήθηκε, έσπασε τη σειρήνα και 
έτρεξε στο στούντιο με τη σειρήνα στο 
χέρι και φώναζε «Τσιολή, πώς σταματά 
τούτο το πράμα». Εννοείται πως η 
σειρήνα, επειδή την έβγαλε από τον 
τοίχο, δεν χτυπούσε.

Σου έτυχαν ακραίες 
εκδηλώσεις θαυμασμού;
Ναι. Όπου πάω φορώ μάσκα 
ολόσωμη για να μην με καταλαβαίνουν 
(γέλια). Ακραίες όχι!

ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πόσο δύσκολο είναι να ξυπνάς 
τόσο πρωί;
Είμαι πρωινός τύπος, μου αρέσει το 
πρωινό ξύπνημα, καθώς είμαι και πιο 
δημιουργικός το πρωί. Εννοείται πως 
κοιμάμαι και πολύ πιο νωρίς. Κοιμάμαι 
με τις κότες και ξυπνούν μαζί μου.

Πώς είναι η συνεργασία σου με 
τον Κωνσταντίνο Τσιολή;
Γνώρισα έναν τρελό, ιδιόρρυθμο 
και αυθεντικό άνθρωπο και αμέσως 
ταιριάξαμε. Πολλές φορές είναι 
σκληρός και ψυχρός επαγγελματίας, 
αλλά κάτω απ’ αυτά υπάρχει μια 
ευαίσθητη ψυχή που αφουγκράζεται 
τους άλλους. Με βοηθά και με στηρίζει 
από την πρώτη στιγμή. Σε ευχαριστώ 
«ραδιοφωνικέ μου έρωτα».

Ποια είναι τα ελαττώματά του;
Δεν μαλώσαμε. Συζητάμε και 
συμφωνούμε. Κάποτε τα βρίσκουμε με 
το να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Τι 
πιο υγιές να υπάρχουν κι αυτά, πάρα να 
είναι όλα «μέλι - γάλα και υποκρισία»...

Ποιο πιστεύετε ότι είναι το 
μυστικό της επιτυχίας σας;
Η τρέλα, ο αυθορμητισμός και η αγάπη 
σε αυτό που κάνουμε. Δεν αναφέρω 
τη χημεία, γιατί είναι ο πρώτος 
παράγοντας.

Θα επέστρεφες σε σατιρική 
τηλεοπτική εκπομπή;
Έχω ήδη μια πρόταση την οποία βλέπω 
θετικά, αλλά προς το παρόν δεν μπορώ 
πω περισσότερα.

Μίλησέ μας για την εμπειρία 
σου με την ActionAid;
Τα καλύτερα ταξίδια της ψυχής έγιναν 
στην Αφρική. Εκεί που τα χαμόγελα 
είναι αυθεντικά και οι καρδιές 
χρυσίζουν. Ευχαριστώ ActionAid.

Τι ενέργειες κάνεις αυτό το 
διάστημα; Συνεχίζεις να κάνεις 
ταξίδια βοήθειας;
Εξακολουθούμε να είμαστε ανάδοχοι 
παιδιού μέσω της ActionAid και όπου 
χρειάζεται να μιλώ και να μεταδίδω τις 
εμπειρίες μου, το κάνω. Τα ταξίδια και 
οι αποστολές βοήθειας είναι πάντα 
στις συζητήσεις.

Ποια είναι η πιο συγκλονιστική 
και πιο έντονη στιγμή που 
έζησες στα ταξίδια σου;
Δεν υπάρχει μία μόνο συγκλονιστική 
στιγμή, αφού συνέχεια σε αυτά 
τα ταξίδια βλέπεις και νιώθεις τα 
θαύματα.

Δεν είναι επικίνδυνο να 
ταξιδεύεις σε τέτοιες χώρες, 
είτε για την ασφάλειά σου είτε 
για την υγεία σου;
Εννοείται πως λαμβάνουμε όλα 
τα απαραίτητα μέτρα. Εμβόλια και 
ό,τι άλλο χρειαστεί προληπτικά. Τα 
υπόλοιπα είναι κίνδυνοι του μυαλού.

Τα παιδιά σου πώς το 
αντιμετωπίζουν όλο αυτό;
Πιστεύω νιώθουν περηφάνια.

Ποια είναι η σχέση σου μαζί 
τους;
Όπως πατέρα - φίλου και προστάτη. 
Είμαστε περήφανοι γονείς, γιατί 
έχουμε εξαιρετικά παιδιά. Ο Θεός 
πάντα μαζί τους.

Μοιράζονται μαζί σου τα 
προσωπικά τους;
Κάποια προσωπικά του ναι, τα 
συζητάμε.

Τι τους συμβουλεύεις;
Να είναι αληθινοί και να κάνουν 
πάντα αυτό που νιώθουν. Πως δεν 
υπάρχουν σύνορα ούτε διαφορετικοί 
άνθρωποι. Και πως τα πάντα 
αλλάζουν.

Κάνατε το ίδιο τατουάζ με τον 
μεγάλο γιο σου χαράσσοντας 
στο χέρι σας τα ονόματα της 
οικογένειάς σας. Πώς το 
αποφασίσατε αυτό;
Χωρίς πολλή σκέψη. Ήθελε να το 
κάνει και συμφώνησα. Πάνω γράφει 
«Η οικογένειά μου, η Ζωή μου». Και 
ανάποδα.

Ο γιος σου γιατί το έγραψε στα 
Ισπανικά;
Έχουμε αδυναμία στην Ισπανία και 
στα Ισπανικά.

Πέρασες δύσκολες στιγμές 
προσωπικά ή επαγγελματικά 
που σε λύγισαν;
Φυσικά και πέρασα. Όταν εργάζεσαι 
ως ηθοποιός, δουλεύεις κάποιους 
μήνες και μετά ψάχνεις… Χτίζεις και 
μετά σου τα χαλάνε. Με λύγισαν, 
αλλά δεν έσπασα... Δυνάμωσα!

Ποιο ήταν το πιο αστείο 
περιστατικό που σου 
συνέβηκε, είτε τηλεοπτικά είτε 
ραδιοφωνικά;
Θυμάμαι όταν είχα τον ρόλο του 
αστυνόμου Κράμπου, στις «Πατάτες 
Αντιναχτές», καθώς κάναμε γύρισμα 
στον δρόμο με σταμάτησε μια γυναίκα 
να μου καταγγείλει τον γείτονα 
της. Εγώ της έδωσα συμβουλές να 
μην αγχώνεται, ότι ο γείτονάς της 
περνάει μια φάση και πως θα λυθεί το 
πρόβλημα.

Ομολογουμένως έχεις 
πολλούς θαυμαστές στο νησί 
μας. Ποια ήταν η πιο ακραία 
εκδήλωση θαυμασμού που 
σου έτυχε;
Μια γυναίκα με πήρε τηλέφωνο για 
να εμφανιστώ στο hens party της 
ως Λεοντής και να κάνω στις φίλες 
της σόου πριβέ. Μου πρότεινε να με 
πληρώσει ένα πολύ καλό ποσό και 
εγώ της είπα όχι. ok!  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
STYLING: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ NAKAS MUSIC 
STORE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΙΝΟΣ 

ΦΟΡΟΥΝ ΡΟΥΧΑ ΑΠΟ UBER

«ΓΝΩΡΙΣΑ ΕΝΑΝ 
ΤΡΕΛΟ, ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟ 

ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 

ΑΜΕΣΩΣ ΤΑΙΡΙΑξΑΜΕ. 
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ψΥΧΡΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΤΩ ΑΠ’ 

ΑΥΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ψΥΧΗ» 

ΜΑΡΙΝΟΣ
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instagram corner ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ
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Η Άντρη Καραντώνη και ο σύζυγός της Νεοκλής Σκου-
ρουμούννης απόλαυσαν εκδρομή στο Ζύγι μαζί με την 
κόρη τους και γευμάτισαν σε γνωστή ψαροταβέρνα, ενώ 
στη συνέχεια έκαναν βόλτες με την Αργυρώ να ενθουσιά-
ζεται από τα καράβια. 

«Να σου ζήσουμε να μας χαίρεσαι», έγραψε η Σύλβια Μαυροπούλου την Ημέρα της Γυναίκας στον σύζυγό της, Μιχάλη Μιχαηλίδη, ποζάροντας αγκαλιά με την κόρη τους. 
Η Έλενα Παπαπαναγιώτου πέρασε την Ημέρα της Γυναί-
κας σε ένα από τα διάσημα λουτρά της Ευρώπης και 
συγκεκριμένα στο Therme, Βουκουρέστι.

H Βαλεντίνα Τσίγκη και ο Μιχάλης Γιασεμίδης μαζί με τα 
δυο τους παιδιά, Celine και Μάξιμο, είναι λάτρεις του σκι. 
Με κάθε ευκαιρία κάνουν εξορμήσεις σε διάφορα χιονο-
δρομικά κέντρα του εξωτερικού, όπως και την εβδομάδα 
που μας πέρασε.
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Σαράντα πέντε χρόνια γάμου γιόρτασαν την Τρίτη, 10 
Μαρτίου, οι γονείς της Μαρίας Μενούνος, και η παρουσι-
άστρια έγραψε στα social media της: «Με το πέρασμα των 
χρόνων γίνονται όλο και πιο χαριτωμένοι». Να ζήσουν και 
από εμάς ο Κωνσταντίνος και η Λίτσα Μενούνος.

Ο Λούης Πατσαλίδης μοιράστηκε με τους δια-
δικτυακούς του φίλους μια φωτογραφία από τα 
παιδικά του χρόνια με μια χιουμοριστική γκρι-
μάτσα: «Άραγε τι να σκεφτόμουνα 34 χρόνια 
πριν; Εκφραστείτε ελεύθερα!».

«Να μου ζήσεις, πεταλούδα μου», έγραψε τρι-σευτυχισμένη η Δανάη Χρίστου, αγκαλιά με την κόρη της Σμαράγδα, τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου, οπότε είχε την ονομαστική της εορτή.

πριν; Εκφραστείτε ελεύθερα!».

O Σοφοκλής Κασκαούνιας με έναν από τους μεγά-

λους του έρωτες, τον τεράστιο σκύλο του ράτσας 

bullmastiff, ο οποίος ακούει στο όνομα Slipper.

Η Έλενα Θεοδώρου γιόρτασε τα γενέθλιά της στην 
αγκαλιά του συντρόφου της, Γιώργου Γεωργίου, ποζάρο-
ντας μαζί του και γράφοντας «Η αγάπη είναι ο μόνος 
χρυσός».
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ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΠΟΥ «ΕΠΙΣΚΙΑΖΟΥΝ» ΤΑ VINTAGE ΡΟΥΧΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο 
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΕΞΗΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ LOOK ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΤΟ VINTAGE ΣΤΥΛ MEΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 
ΕΝΟΣ ΚΥΠΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ!
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ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΠΟΥ «ΕΠΙΣΚΙΑΖΟΥΝ» ΤΑ VINTAGE ΡΟΥΧΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο 
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΕΞΗΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ LOOK ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

ΤΟ VINTAGE ΣΤΥΛ MEΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 
ΕΝΟΣ ΚΥΠΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ!

Είναι πασιφανές ότι η 
μόδα ανακυκλώνεται και 
κάθε χρονιά βλέπουμε 

διαφορετικές τάσεις να 
επικρατούν. Το τελευταίο 
διάστημα αγαπήθηκε έντονα 
το vintage look. Ένα στυλ 
το οποίο μοιάζει να έχει 
βγει από ταινίες του παλιού 
κινηματογράφου. Κάνοντας 
μια βόλτα στα σοκάκια της 
Λεμεσού, εντοπίσαμε ένα 
κατάστημα με ρούχα «αντίκες». 
Δεν χάσαμε ευκαιρία και 
μπήκαμε μέσα.

Έχεις ένα από τα 
πιο όμορφα vintage 
καταστήματα στη 
Λεμεσό. Πώς πήρες την 
απόφαση να ανοίξεις 
το συγκεκριμένο 
κατάστημα;
Το μαγαζί δεν ήταν στα αρχικά 
μου σχέδια, αν και το είχα 
στο πίσω μέρος του μυαλού 
μου. Προέκυψε στην πορεία. 
Ήθελα να είμαι σίγουρος για 
αυτή μου την ενέργεια. Αρχικά, 
ξεκίνησα περίπου πριν από 
τρία χρόνια την επαγγελματική 
μου ενασχόληση με τα vintage 
ρούχα μετά από ένα ταξίδι 
μου στην Αθήνα. Ωστόσο 
και πιο πριν έψαχνα συνέχεια 
τι «παίζει» στα μαγαζιά σε 
σχέση με το προσωπικό μου 
στυλ, αλλά δεν έμενα και πολύ 
ευχαριστημένος από αυτό 
που συναντούσα όσον αφορά 
το στυλ που εγώ ήθελα να 
ντύνομαι. Ενδεχομένως αυτό 
να ήταν και ένας από τους 
πολλούς λόγους στο να ανοίξω 
ένα εναλλακτικό σε στυλ μαγαζί 
στην πορεία. Αρχικά είχα 
ξεκινήσει κάνοντας το πρώτο 
μου Pop Up Shop, την έκθεση 
δηλαδή των ρούχων μου σε 
διάφορους πιο εναλλακτικούς 
χώρους σε Λεμεσό και 
Λευκωσία. Έτσι, στην πορεία, 
αφού είχα δει ότι ο κόσμος 
ξεκίνησε να έχει ανταπόκριση 
σε αυτό που εγώ πρότεινα, και 
δουλεύοντας ένα χρόνο σαν 
Pop Up μαγαζί, δεν άργησε να 
έρθει και η τελική απόφαση, 
να «στεγάσω» τα όνειρά 
μου σε έναν χώρο, όπου θα 
μπορεί κανείς να επισκέπτεται 
καθημερινά έχοντας την 

ευκαιρία να βρει και να ψωνίσει 
μοναδικά κομμάτια!

H αλήθεια είναι ότι ο 
καταναλωτής πριν από 
χρόνια έκλεινε την πόρτα 
σε οποιοδήποτε ρούχο 
ήταν παλαιάς κοπής. Τι 
πιστεύεις είναι αυτό που 
τον έκανε να αλλάξει 
γνώμη;
Ίσως ναι, στο παρελθόν 
να ίσχυε περισσότερο 
αυτό. Σήμερα πιστεύω ότι 
ο κόσμος γενικότερα, και 
συγκεκριμένα στην Κύπρο, 
έχει κάπως αλλάξει. Δοκιμάζει 
περισσότερα πράγματα. 
Προσωπικά, πιστεύω ότι εάν 
κάποιος ντύνεται με όλα τα 
trend που κυκλοφορούν, 
δεν σημαίνει ότι έχει και 
στυλ. Για εμένα το στυλ είναι 
περισσότερο δημιουργία και 
τέχνη. Επίσης, ένας δεύτερος 
παράγοντας -θεωρώ- είναι η 
μόδα, που κατά καιρούς κάνει 
τεράστιους κύκλους, αφού η 
σύγχρονη μόδα «φλερτάρει» 
πάντα με την ιστορία της! 
Βασικό ρόλο παίζουν, επίσης, 
και τα social media, όπου έχουν 
μπει για τα καλά στη ζωή μας 
και μας δίνουν τη δυνατότητα 
της άμεσης και εύκολης 
ενημέρωσης για όλα σχεδόν τα 
πράγματα!

Ποια είναι η αντίληψη του 
Κύπριου καταναλωτή για 
τα vintage κομμάτια;
Πριν από ορισμένα χρόνια 
δεν ήταν και πολύ θερμός 
με το συγκεκριμένο ζήτημα. 
Πιστεύω ότι σήμερα στην 
Κύπρο ο κόσμος ψάχνεται 
ακόμη περισσότερο σε ό,τι 
αφορά το vintage στυλ και 
επηρεάζεται πολύ από τα 
social media. Περισσότερο 
παρατηρώ ότι άτομα που έχουν 
ζήσει ή έχουν επισκεφθεί 
αρκετές φορές το εξωτερικό 
είναι πιο εξοικειωμένα με 
τα vintage ρούχα. Η γενική 
αλήθεια είναι ότι στην Κύπρο 
δεν συναντάς συχνά άτομα με 
τόσο ιδιαίτερο στυλ, αλλά πού 
θα πάει, πιστεύω πως μέρα με 
τη μέρα ολοένα και αλλάζουν 
τα πράγματα (γέλια)!

To vintage και το second 
hand είναι συνυφασμένα 
ή όλο αυτό είναι ένας 
μύθος;
Χαίρομαι πολύ που μου 
κάνεις αυτή την ερώτηση, διότι 
πιστεύω πως εάν θέλουμε 
να αλλάξουμε λίγο σαν 
νοοτροπία, τότε ο κόσμος 
πρέπει να ξέρει την αλήθεια ή 
έστω ένα μεγάλο μέρος της. 
Για τους περισσότερους η λέξη 
vintage είναι συνυφασμένη με 
το second hand. Έλα όμως 
που μερικές φορές δεν είναι! 
Θα μιλήσω περισσότερο 
εμπειρικά, διότι πιστεύω ότι 
εδώ κρύβεται και η αλήθεια. 
Για εμένα τα vintage ρούχα και 
όλη αυτή η παραφιλολογία 
που επικρατεί είναι τις πλείστες 
φορές ένας μύθος. Δεν λέω 
ότι δεν υπάρχουν vintage 
μεταχειρισμένα ρούχα, αλλά 
σίγουρα το νόμισμα έχει δύο 
όψεις. Μπορεί κάλλιστα 
κάποιος εάν έχει χρόνο να 
ψάξει και να βρει εξαιρετικά 
κομμάτια! Υπάρχει ένας 
τεράστιος αριθμός ρούχων vin-
tage εκεί έξω που απλά έχουν 
μείνει στο στοκ. Και κάπως 
έτσι ξαφνικά αλλάζει όλη η 
αρνητική -ενδεχομένως- γνώμη 
που μπορεί να είχε κάποιος, 
μέχρι πρότινος, για τα vintage 
ρούχα.

Πώς θα έπρεπε να βλέπει 
κάποιος τα συγκεκριμένα 
ρούχα, κατά τη γνώμη 
σου;
Σαν statement! Κατά τη δική μου 
γνώμη, οτιδήποτε κι αν επιλέγει 
κάποιος να φοράει, πάνω απ' 
όλα πρέπει να του αρέσει. Είναι 
σημαντικό να κάνουμε έρευνα 
σε σχέση με τη μόδα και το 
πώς αυτή παρουσιάζεται με 
το πέρασμα των χρόνων. Τα 
vintage ρούχα είναι κάτι σαν 
το «κερασάκι» στην τούρτα του 
στυλ - outfit. Είναι πιο «ζωντανά» 
από όλες τις απόψεις. Δεν 
πρέπει να τον φοβίζει ένα 
ρούχο εποχής ή ένα έντονο 
χρώμα. Όταν τσαλακώσεις την 
εικόνα σου, τότε μαθαίνεις και 
βλέπεις περισσότερα πράγματα 
για εσένα, που ίσως πιο πριν, 
μέσα στο «comfort zone» σου, 
δεν τα έβλεπες καν.

Πολλές κοπέλες από το 
«My Style Rocks» φοράνε 
vintage ρούχα. Πώς το 
αξιολογείς αυτό;
Το αξιολογώ με 5 (γέλια)! 
Όπως μπορείς να αντιληφθείς 
είμαι fan εδώ και τρία χρόνια, 
από την πρώτη προβολή της 
εκπομπής. Ενημερώνομαι 
και από τα reality μόδας και 
στο εξωτερικό. Θα έπρεπε, 
πιστεύω, η παραγωγή της 
εκπομπής να δώσει ευκαιρία 
και στον ανδρικό πληθυσμό, 
διότι και οι άντρες έχουμε 
πολλά να δείξουμε και να 
μάθουμε ενδεχομένως. 
Το «My Style Rocks» δίνει 
αρκετές απαντήσεις πιστεύω 
σε ό,τι αφορά το στυλ, 
αλλά και το γιατί κάποιος να 
διαλέξει vintage. Έχουμε δει 
αξιόλογες εμφανίσεις και 
προτάσεις από όλες σχεδόν τις 
διαγωνιζόμενες. Επίσης, θεωρώ 
μέσα από την εκπομπή αρκετοί 
τηλεθεατές επηρεάστηκαν και 
έτρεξαν να ψάξουν τα vintage 
καταστήματα, έστω και από 
περιέργεια.

Πώς μπορεί κάποια 
κοπέλα να ντυθεί στυλάτα 
και να συνδυάσει ένα 
σύγχρονο ρούχο με ένα 
vintage κομμάτι;
Πολύ εύκολα και απλά μια 
κοπέλα μπορεί εν έτει 2020 να 
συνδυάσει ένα σύγχρονο ρούχο 
με ένα vintage. Στις φετινές 
τάσεις της μόδας τα vintage 
ρούχα και αξεσουάρ βρίσκουν 
πρόσφορο έδαφος, μιας και 
φέτος βλέπουμε και πάλι να 
επιστρέφουν στοιχεία από τα 
70ς, τα 80ς και το minimal 
στοιχείο από τα 90ς. Τα έντονα 
και παστέλ χρώματα κυριαρχούν 
σε δερμάτινα σακάκια και παλτό. 
Επίσης, για καθημερινό κυρίως 
απογευματινό στυλ μπορεί 
κάποιος να διαλέξει vintage 
πουά, καρό η πλισέ φούστα 
συνδυάζοντάς την με ένα ζεστό 
μπουφάν τύπου hoodie, και 
γιατί όχι χρωματιστό, μπότες και 
αθλητικό, πιστεύω είναι μια safe 
και ισορροπημένη επιλογή σε 
περίπτωση που κάποια κοπέλα 
δεν τολμά και πολύ με το στυλ 
της να δοκιμάσει πράγματα. 
Ένα vintage outfit μπορεί να 
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δώσει, επίσης, ένα σοφιστικέ στυλ όπου είναι 
στη μόδα φέτος. Μια καλή συμβουλή είναι 
να δίνουμε προσοχή στο total vintage look. 
Δεν χρειάζεται να το φοράμε από πάνω μέχρι 
κάτω, απλά, όπως προανέφερα, ο συνδυασμός 
των vintage με τα πιο σύγχρονα ρούχα και 
αξεσουάρ είναι και πιο σωστό και ψαγμένο!

Υπάρχει κάποιο μοντέλο το οποίο 
θεωρείς ότι θα μπορούσε να 
υποστηρίξει το συγκεκριμένο είδος 
ρούχου;
Ου, ένα σωρό (γέλια). Πολλά μοντέλα, άνδρες 
και γυναίκες, και όχι μόνο, θα μπορούσαν, 
πιστεύω, να υποστηρίξουν το συγκεκριμένο 
είδος ρούχων και να το αναδείξουν στην 
καλύτερή του εκδοχή. Είναι τόσα πολλά τα 
μοντέλα, που, αν γράψω ένα όνομα, νομίζω θα 
αδικήσω τα υπόλοιπα που έχω στο μυαλό μου.

Κατά καιρούς βλέπουμε διάφορα 
vintage ρούχα να πωλούνται σε 
δημοπρασία. Εσύ ποιο κομμάτι που 
έχεις στο κατάστημά σου θα έδινες;
Κανένα (γέλια). Ναι, είναι γεγονός ότι κατά 
καιρούς αρκετά ρούχα εποχής και κυρίως 
από οίκους μόδας, όπου εκεί είναι και το 
«ζουμί» της υπόθεσης, πωλούνται και πολύ 
ακριβά μάλιστα σε διάφορες δημοπρασίες. 
Προσωπικά, επειδή είμαι συλλέκτης τέτοιων 
ρούχων και ξέρω πόσο δυσεύρετα είναι, η 
αλήθεια είναι πως δύσκολα θα πωλούσα 
τέτοια συλλεκτικά κομμάτια. Τα θεωρώ κάτι 
σαν προίκα μου!

Ποιο είναι το πιο «αναπάντεχο» 
κομμάτι που έχεις δημιουργήσει;
Η αλήθεια είναι ότι έχω δημιουργήσει κατά 
καιρούς αρκετά κομμάτια, πέραν από αυτά 

που εμπορεύομαι. Σε αυτά αν κάτι δεν 
μου αρέσει στο πατρόν, το αλλάζω και το 
μεταποιώ και μέσα από ένα «έτοιμο» κομμάτι 
«γεννιέται» κάτι άλλο, ένα καινούργιο 
σε άποψη κομμάτι. Αυτό το γουστάρω 
περισσότερο. Μου δίνει περισσότερο 
challenge και inspiration. Θα σου πω το πιο 
απλό. Θυμάμαι μια φορά συγκεκριμένα, 
από τις πολλές φορές, που σε ένα λευκό 
πουκάμισο είχα ξεκινήσει να σχεδιάζω 
και να γράφω ό,τι είχα στο μυαλό μου την 
προκειμένη στιγμή, και από βιώματά μου 
αλλά και από καθημερινές επιρροές. Το 
είχα κρεμάσει στο μαγαζί και δεν άργησε 
καθόλου η πώλησή του!

Έχεις ντύσει διάφορες bloggers 
και ηθοποιούς για θεατρικές 
παραστάσεις. Πώς ήταν η εμπειρία;
Πολύ δημιουργική εμπειρία. Όταν βλέπω, 
δηλαδή, τα ρούχα μου να πρωταγωνιστούν, 
νιώθω «ζωντανός». Έτυχαν κάποιες 
συνεργασίες στο παρελθόν και στην Κύπρο 
και στην Ελλάδα. Ξέρεις, για μένα είναι πιο 
σημαντικό, πέραν από το μαγαζί, να ντύνω 
κάποιους ανθρώπους και να δημιουργώ 
το στυλ τους από τις προσωπικές μου 
συλλογές. Είναι κάτι μαγικό. Τα τελευταία 
δύο χρόνια δέχτηκα προτάσεις για να 
συμμετάσχω σε φιλανθρωπικά fashion 
shows. Πρόσφατα μάλιστα είχα μια 
συνεργασία σε μια ταινία όπου θα γίνουν 
γυρίσματα και στην Κύπρο.

Θα σου άρεσε η ιδέα να έφευγες στο 
εξωτερικό και να έντυνες διάφορα 
μοντέλα με vintage ρούχα, όπου 
κάποια θα έχεις ράψει εσύ; Ποιος 
είναι ο στόχος σου;
Φυσικά και θα μου άρεσε μια τέτοια ιδέα. 
Ο κάθε ένας από εμάς κάνει τα δικά του 
όνειρα για το πώς θα ήθελε να δει τον εαυτό 
του μέσα στην πορεία των χρόνων, πόσω 
μάλλον μέσα από τον χώρο εργασίας του. 
Πολύς κόσμος και πελάτες κατά καιρούς 
με ρωτάνε γιατί δεν φεύγω για το εξωτερικό 
και μου λένε πως το μαγαζί, ο αέρας που 
αποπνέει δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα 
να βρίσκεται σε μια κοσμοπολίτικη χώρα, 
όπου ο κόσμος εκεί ψάχνει περισσότερο το 
εναλλακτικό στυλ. Ο στόχος μου, δηλαδή 
να επενδύσω στη χώρα μου και στην πόλη 
όπου ζω, είναι πιο challenging για εμένα, 
φέρνοντας έτσι έναν νέο αέρα στα standard 
δεδομένα που ζούμε. Δέχομαι τα θετικά και 
τα αρνητικά σχόλια του κόσμου και μέσα 
από αυτά προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος. 
ok!  
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:  

STYLING: 
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ΡΙΤΑ ΟΡΑ
Η Bρετανίδα τραγουδίστρια έχει 
ρίζες από το Κόσοβο και ανα-
γκάστηκε να εγκαταλείψει με την 
οικογένειά της την Πρίστινα το 
1990, στην απαρχή του γιουγκο-
σλαβικού εμφυλίου πολέμου. Το 
πρώτο της studio album, με τίτλο 
«Όρα» κυκλοφόρησε το 2012 
και έγινε Νo1 σε όλο το Ηνω-
μένο Βασίλειο. Το συγκεκριμέ-
νο άλμπουμ περιείχε τα singles 
«R.I.P.» και «How We Do (Party)». 
Η Ρίτα πήρε τον τίτλο της καλλι-
τέχνιδας, όπου όλα της τα τρα-
γούδια ήταν Νo1 στα αμερικανι-

κά charts για το 2012. Το πρώτο 
της single από το δεύτερο άλ-
μπουμ της, «I Will Never Let You 
Down», κατέκτησε την τέταρτη 
θέση στα αμερικανικά charts το 
2014, και την ίδια χρονιά συνερ-
γάστηκε με την Ίγκι Αζάλια για 
το τραγούδι «Black Widow», το 
οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία, 
φτάνοντας την τρίτη θέση στα 
αμερικανικά charts εκείνης της 
χρονιάς. Το 2015 έγινε coach 
στο βρετανικό The Voice, ενώ 
αργότερα, την ίδια χρόνια, έγι-
νε και κριτής στο βρετανικό X 
Factor.

ΜΙΛΑ ΚΟΥΝΙΣ
Η Αμερικανίδα πλέον ηθοποι-
ός γεννήθηκε στην Ουκρανία 
το 1991. Η εβραϊκής καταγω-
γής οικογένειά της αναγκάστη-
κε να διαφύγει από τη χώρα για 
θρησκευτικούς λόγους. Σε ηλι-
κία επτά ετών μετακόμισε από 
την Ουκρανία στο Λος Άντζε-
λες μαζί με την οικογένειά της. 
Μετά την εγγραφή της σε μα-
θήματα υποκριτικής, ως εξω-
σχολική δραστηριότητα, ανα-
καλύφτηκε σύντομα από έναν 
ατζέντη. Εμφανίστηκε σε αρκε-
τές τηλεοπτικές σειρές και δι-
αφημίσεις προτού αποκτήσει 
τον πρώτο σημαντικό ρόλο της 

καριέρας της πριν τα 15α γενέ-
θλιά της, υποδυόμενη την Τζά-
κι Μπέρκχαρτ στην τηλεοπτική 
σειρά «That '70s Show». Έναν 
χρόνο αργότερα επιλέχτηκε 
ως η φωνή της Μεγκ Γκρίφιν 
στη σειρά κινουμένων σχεδίων 
«Family Guy». Το 2010 κέρδι-
σε το Βραβείο Premio Marcello 
Mastroianni Καλύτερης Νεαρής 
Ηθοποιού στο 67ο Διεθνές Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Βενετί-
ας για την ερμηνεία της ως Λίλι 
στην ταινία «Μαύρος Κύκνος». 
Ακόμη, ήταν προτεινόμενη για 
τη Χρυσή Σφαίρα Β' Γυναικείου 
Ρόλου και για το Βραβείο Σωμα-
τείου Ηθοποιών Καλύτερης Β' 
Γυναικείας Ερμηνείας.

ΑΝΤΙ ΓΚΑΡΣΙΑ
Το 1961 η οικογένεια του Κουβανού ηθοποιού αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει τη χώρα, λόγω του καθεστώτος του Φιντέλ Κάστρο. 
Όταν έγινε πέντε χρονών εγκαταστάθηκε με τους γονείς και τον αδερ-
φό του στο Μαϊάμι των Η.Π.Α. Σπούδασε στο Florida International 
University στο Μαϊάμι και στη συνέχεια πήγε στο Χόλιγουντ, όπου 
έκανε μερικούς μικρούς ρόλους σε διάφορες ταινίες, ενώ παράλλη-
λα εργαζόταν ως σερβιτόρος και σε μια αποθήκη. Άρχισε να γίνεται 
περισσότερο γνωστός μετά την ταινία «The Mean Season» το 1985. 
Το 1986 έπαιξε στην ταινία «Οκτώ εκατομμύρια τρόποι για να πεθά-
νεις» (8 Million Ways to Die) και την επόμενη χρονιά στην ταινία «Οι 
Αδιάφθοροι» (The Untouchables) του Μπράιαν Ντε Πάλμα. Το 1989 
υποδύθηκε τον Vincent Mancini στην ταινία «Ο Νονός III» (The 
Godfather Part III) και για την ερμηνεία του αυτή προτάθηκε για το 
Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Ένας από τους πιο γνωστούς ρό-
λους του Άντι Γκαρσία ήταν αυτός του ιδιοκτήτη καζίνο στο Λας Βέ-
γκας, Terry Benedict, στις ταινίες «Η Συμμορία των Έντεκα» (Ocean's 
Eleven) (2001), «Η Συμμορία των Δώδεκα» (Ocean's Twelve, 2004) 
και «Η Συμμορία των Δεκατριών» (Ocean's Thirteen, 2007).

ΠΡΙΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟN ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. ΜΕ 

ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ 
ΗΤΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
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ΑΝΤΙ ΓΚΑΡΣΙΑ
Το 1961 η οικογένεια του Κουβανού ηθοποιού αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει τη χώρα, λόγω του καθεστώτος του Φιντέλ Κάστρο. 
Όταν έγινε πέντε χρονών εγκαταστάθηκε με τους γονείς και τον αδερ-
φό του στο Μαϊάμι των Η.Π.Α. Σπούδασε στο Florida International 
University στο Μαϊάμι και στη συνέχεια πήγε στο Χόλιγουντ, όπου 
έκανε μερικούς μικρούς ρόλους σε διάφορες ταινίες, ενώ παράλλη-
λα εργαζόταν ως σερβιτόρος και σε μια αποθήκη. Άρχισε να γίνεται 
περισσότερο γνωστός μετά την ταινία «The Mean Season» το 1985. 
Το 1986 έπαιξε στην ταινία «Οκτώ εκατομμύρια τρόποι για να πεθά-
νεις» (8 Million Ways to Die) και την επόμενη χρονιά στην ταινία «Οι 
Αδιάφθοροι» (The Untouchables) του Μπράιαν Ντε Πάλμα. Το 1989 
υποδύθηκε τον Vincent Mancini στην ταινία «Ο Νονός III» (The 
Godfather Part III) και για την ερμηνεία του αυτή προτάθηκε για το 
Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Ένας από τους πιο γνωστούς ρό-
λους του Άντι Γκαρσία ήταν αυτός του ιδιοκτήτη καζίνο στο Λας Βέ-
γκας, Terry Benedict, στις ταινίες «Η Συμμορία των Έντεκα» (Ocean's 
Eleven) (2001), «Η Συμμορία των Δώδεκα» (Ocean's Twelve, 2004) 
και «Η Συμμορία των Δεκατριών» (Ocean's Thirteen, 2007).

ΙμΑΝ
Η αγαπημένη σύζυγος του αείμνηστου Ντέιβιντ Μπάουι, πριν γευ-
τεί τη δόξα τη δημοσιότητας ως υπέρκομψο μοντέλο, είδε τη ζωή της 
να ανατρέπεται και να ταράσσεται εξαιτίας των πολιτικών ασταθει-
ών στη χώρα της. Η Ιμάν -το πλήρες όνομά της είναι Iman Mohamed 
Abdulmajid- γεννήθηκε στο Μογκαντίσου της Σομαλίας. «Ιμάν» ση-
μαίνει «έχε πίστη» και έτσι την αποκαλούσε ο παππούς της. Όταν το 
1986 ξέσπασε επανάσταση στη Σομαλία, η Ιμάν από κόρη πρέσβη 
έγινε πρόσφυγας. Η οικογένεια για να σωθεί εγκατέλειψε τη χώρα 
μέσα σε ένα φορτηγάκι. Οδήγησαν μέχρι τα σύνορα με την Κένυα 
και αργότερα αναγκάστηκαν να συνεχίσουν με τα πόδια.

ΠΡΙΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟN ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. ΜΕ 

ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ
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ΛΟΥΟΛ ΝΤΕΝΓΚ
Ο διάσημος 31χρονος Βρετανός μπασκετμπολίστας των Los 
Angeles Lakers γεννήθηκε στο Νότιο Σουδάν κι όταν ήταν πέντε ετών 
μετακόμισε μόνιμα με την οικογένειά του στο Λονδίνο, καθώς στη 
χώρα του μαινόταν εμφύλιος πόλεμος. Σε ηλικία 34 χρονών ο Λου-
όλ Ντενγκ αποσύρθηκε από τα παρκέ, αφού πρώτα υπέγραψε στους 
Μπουλς, για να κλείσει την καριέρα του ως «ταύρος».

Μ.Ι.Α.
Η Βρετανή ράπερ και μου-
σικός γεννήθηκε με το όνο-
μα Mathangi «Maya» 
Arulpragasam στη -μαστιζόμενη 
από εμφύλιο- Σρι Λάνκα και ανα-
γκάστηκε να διαφύγει με την οι-
κογένειά της στο Λονδίνο, ζητώ-
ντας πολιτικό άσυλο.

ΓΙΟΥΣΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑ ΜΑΡΝΤΙΝΙ
Οι δυο αδελφές από τη Συρία, που είχαν προκαλέσει παγκόσμια συ-
γκίνηση όταν έσωσαν από βέβαιο πνιγμό 18 ανθρώπους που επέβαι-
ναν σε πλοιάριο με προορισμό τη Μυτιλήνη, άφησαν άφωνο το κοι-
νό που βρέθηκε στην αίθουσα στην αρένα Barclaycard στη συνοικία 
Άλτονα όταν διηγήθηκαν την ιστορία τους. «Το όνομά μου είναι Σάρα 
Μαρντίνι και κατάγομαι από τη Συρία, είμαι πρόσφυγας και έχω επω-
φεληθεί από τη γενναιοδωρία των Γερμανών», είπε η μία εκ των δύο, 
καθηλώνοντας το κοινό της αίθουσας, όπου επικρατούσε απόλυτη σι-
ωπή, την ώρα που στους δρόμους του Αμβούργου γίνονταν συγκρού-
σεις διαδηλωτών με τη αστυνομία. Όπως για πολλούς άλλους πρό-
σφυγες, η Ελλάδα έγινε για τη Σάρα και την αδελφή της, Γιούσρα, αμ-
φότερες πρωταθλήτριες κολύμβησης στη Συρία, τόπος δραματικών 
περιστατικών για τη ζωή τους. Η Γιούσρα, η μικρότερη αδελφή, πήρε 
εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο με την 
ομάδα των προσφύγων.

ΣΑΪΝΤΟ ΜΠΕΡΑΧΙΝΟ
Ο Βρετανός ποδοσφαιριστής της Στόουκ Σίτι, με καταγωγή από 
το Μπουρούντι, έφθασε στο Λονδίνο όταν ήταν 10 ετών, καθώς η 
οικογένειά του εγκατέλειψε την πατρίδα του εξαιτίας του εμφυλίου 
πολέμου. Η περίπτωση του νεαρού επιθετικού της Γουέστ Μπρομ 
ξεχωρίζει, όχι για το παρελθόν της, αλλά για το παρόν της. Και 
ενδεχομένως για το λαμπρό της μέλλον. Το μέλλον που ένα παι-
δί από το Μπουρουντί δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι θα απλωθεί 
μπροστά του, αλλά πλέον, μετά και την πρόσφατη κλήση του στην 
Εθνική Αγγλίας, δεν αποτελεί όνειρο.

ΓΚΛΟΡΙΑ
ΕΣΤΕΦΑΝ

Η Αμερικανίδα πλέον 
τραγουδίστρια πήγε στις 
ΗΠΑ ως πρόσφυγας 
από την Κούβα, λόγω 
του καθεστώτος του Φι-
ντέλ Κάστρο. Η ίδια και 
η οικογένειά της εγκα-
ταστάθηκαν στο Μαϊ-
άμι. Είναι γνωστή στον 
καλλιτεχνικό χώρο ως 
Γκλόρια Εστέφαν, εί-
ναι Κουβανή τραγουδί-
στρια, μουσικός και επι-
χειρηματίας. Έχει που-
λήσει πάνω από 100 
εκατομμύρια δίσκους 
παγκοσμίως. Συνολικά, 
έχει κερδίσει 7 βρα-
βεία Grammy και 4 Latin 
Grammy, ενώ θεωρείται 
η πιο επιτυχημένη Λατί-
να γυναίκα περφόρμερ 
ποπ μουσικής όλων των 
εποχών. Ιδίως στις δεκα-
ετίες του 1980 και του 
1990 κυριάρχησε στις 
λίστες dance μουσικής 
παγκοσμίως.
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ΓΙΟΥΣΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑ ΜΑΡΝΤΙΝΙ
Οι δυο αδελφές από τη Συρία, που είχαν προκαλέσει παγκόσμια συ-
γκίνηση όταν έσωσαν από βέβαιο πνιγμό 18 ανθρώπους που επέβαι-
ναν σε πλοιάριο με προορισμό τη Μυτιλήνη, άφησαν άφωνο το κοι-
νό που βρέθηκε στην αίθουσα στην αρένα Barclaycard στη συνοικία 
Άλτονα όταν διηγήθηκαν την ιστορία τους. «Το όνομά μου είναι Σάρα 
Μαρντίνι και κατάγομαι από τη Συρία, είμαι πρόσφυγας και έχω επω-
φεληθεί από τη γενναιοδωρία των Γερμανών», είπε η μία εκ των δύο, 
καθηλώνοντας το κοινό της αίθουσας, όπου επικρατούσε απόλυτη σι-
ωπή, την ώρα που στους δρόμους του Αμβούργου γίνονταν συγκρού-
σεις διαδηλωτών με τη αστυνομία. Όπως για πολλούς άλλους πρό-
σφυγες, η Ελλάδα έγινε για τη Σάρα και την αδελφή της, Γιούσρα, αμ-
φότερες πρωταθλήτριες κολύμβησης στη Συρία, τόπος δραματικών 
περιστατικών για τη ζωή τους. Η Γιούσρα, η μικρότερη αδελφή, πήρε 
εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο με την 
ομάδα των προσφύγων.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΝΑΣΗΣ
Ο Έλληνας κροίσος γεννήθηκε στις 15 Ιανουα-
ρίου 1906 στη Σμύρνη και ήταν το δεύτερο 
παιδί μιας εύπορης οικογένειας καπνεμπό-
ρων. Η οικονομική επιφάνεια της οικογέ-
νειας Ωνάση θα του εξασφαλίσει άνετα 
παιδικά χρόνια. Η ζωή άλλαξε άρδην 
με τα ιστορικά γεγονότα της Μικρασια-
τικής Καταστροφής, με τον πατέρα του 
να φυλακίζεται και την επιχείρησή του να 
περνά σε τουρκική ιδιοκτησία. Σε ηλικία 
16 ετών ήρθε στην Ελλάδα ως πρόσφυ-
γας από τη Μικρασιατική Καταστροφή, όπου 
είχε δει τον αγαπημένο του θείο να απαγχονίζε-
ται από τους Τούρκους. Στην αρχή έμενε σε άθλιες 
συνθήκες όπως και οι υπόλοιποι πρόσφυγες. Μόνη επιλογή για τον 
νεαρό Αριστοτέλη η ξενιτιά, σε αναζήτηση καλύτερης ζωής για τον 
ίδιο και τους οικείους του.

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ:
ΆΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑΪΝ
Ο Αϊνστάιν αναγκάστηκε να απο-
χωρήσει από τη Γερμανική Ακαδη-
μία Επιστημών και να μεταναστεύ-
σει στην Αμερική το 1933. Εργά-
στηκε ως καθηγητής στο Πρίνστον 
μέχρι την συνταξιοδότησή του, το 
1945.

ΜΑΝΤΛΙΝ ΟΛΜΠΡΑΪΤ
Η πρώην υφυπουργός των ΗΠΑ 
(1997-2001), κατά τη διάρκεια 
της θητείας του Μπιλ Κλίντον, γεν-
νήθηκε το 1937 στην Τσεχοσλο-
βακία. Ο πατέρας της ήταν διπλω-
μάτης και εργαζόταν στην πρε-
σβεία στο Βελιγράδι μέχρι που ξέ-
σπασε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος 
και η οικογένεια αναγκάστηκε να 
μεταναστεύσει αρχικά στη Βρετα-
νία και τελικά στις ΗΠΑ.

ΔΑΛΑΪ ΛΑΜΑ
Ο 14ος Δαλάι Λάμα εγκατέλει-

ψε τη χώρα το 1959 και ζει εξό-
ριστος στο εξωτερικό, προσπαθώ-
ντας να συνεγείρει τη διεθνή κοινή 
γνώμη με σκοπό την ανεξαρτησία 
του Θιβέτ.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΣΟΠΕΝ
Ο διάσημος συνθέτης, ένας από 
τους μεγαλύτερους εκπροσώπους 
του ρομαντισμού στη μουσική και 
από τους μεγαλύτερους πιανίστες 
της εποχής του, γεννήθηκε στην 
Πολωνία το 1810. Το 1830 έφυ-
γε από την Πολωνία για να συνεχί-
σει τις εμφανίσεις του στη Βιέννη. 
Μετά την αναχώρησή του ξέσπα-
σε στη χώρα επανάσταση κατά της 
τσαρικής εξουσίας, η οποία συνε-
τρίβη και ο συνθέτης δεν μπόρεσε 
ποτέ να επιστρέψει στην πατρίδα 
του. ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΑ

 

ΦΡΕΝΤΙ ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ
Ο αείμνηστος τραγουδιστής των 
Queen, που πέθανε το 1991, γεν-
νήθηκε το 1946 στη Ζανζιβάρη και 
αναγκάστηκε να διαφύγει με την οι-
κογένειά του στη Βρετανία όταν ήταν 
17 ετών. Θεωρείται ένας από τους 
μεγαλύτερους και πιο χαρισματικούς 
τραγουδιστές όλων των εποχών και 
είναι γνωστός για τη φανταχτερή του 
περσόνα στη σκηνή και το τεσσάρων 
οκτάβων εύρος φωνής του. Έγινε δι-
άσημος ως τραγουδιστής, συνθέτης 
και πιανίστας του βρετανικού ροκ 
συγκροτήματος Queen.

Ο Έλληνας κροίσος γεννήθηκε στις 15 Ιανουα-
ρίου 1906 στη Σμύρνη και ήταν το δεύτερο 

γας από τη Μικρασιατική Καταστροφή, όπου 
είχε δει τον αγαπημένο του θείο να απαγχονίζε-
ται από τους Τούρκους. Στην αρχή έμενε σε άθλιες 
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Γκαλ Γκαντότ

Είναί από τίς πίό γόητΕυτίκΕς καί ςαγηνΕυτίκΕς παρόυςίΕς της 
βίόμηχανίας τόυ θΕαματός, Ενώ τό ταλΕντό της ΕχΕί φανΕί 

μΕςα από τόν ρόλό της νταϊανα πρίνς ςτην ταίνία «Wonder 
Woman». H γκαλ γκαντότ μΕ τό αβίαςτό χαμόγΕλό της 

δίαδίδΕί παντόυ τό μηνυμα τόυ «girl poWer» καί απότΕλΕί 
πρότυπό γία Εκατόμμυρία κόρίτςία ανα την υφηλίό.

«όί γυναίκΕίΕς ίςτόρίΕς
πρΕπΕί να Είςακόυςτόυν»

Η πανέμορφη ηθοποιός κατάγεται από 
το Ισραήλ και θεωρείται άτυπη πρέ-
σβειρα της πατρίδας της. Μάλιστα, 

η πριγκίπισσα των Αμαζόνων συντάχθηκε 
με τους άλλους χρήστες στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης στην εκστρατεία κατά των τε-
λευταίων εξωφρενικών δηλώσεων του ηγέ-
τη του δεξιού κόμματος Λικούντ, ο οποίος 
είχε δηλώσει ότι «το κράτος του Ισραήλ δεν 
ανήκει σε όλους τους πολίτες, αλλά μόνον 
στον ιουδαϊκό λαό». Δεν είναι -επίσης- τυ-
χαίο το γεγονός ότι το όνομά της φιγουρά-
ρισε στη λίστα με τα 100 πιο επιδραστικά 
πρόσωπα διεθνώς που δημοσιεύει -κάθε 
χρόνο- το έγκριτο αμερικανικό περιοδικό 
«Time». Όσον αφορά τα ζητήματα καρδιάς, 
η Γκαντότ είναι παντρεμένη με τον επιχειρη-
ματία Γιαρόν Βαρσάνο από το 2008, με τον 
οποίο έχει αποκτήσει δύο κόρες.

Πόσο άλλαξε η Νταϊάνα Πρινς από 
το «Wonder Woman 1984» από 
τότε που την έχουμε δει;
Στην πρώτη ταινία καταφέραμε να δημιουρ-
γήσουμε τη «Wonder Woman» και να εξι-
στορήσουμε το «ταξίδι» της Νταϊάνα, έτσι 
ώστε να γίνει εκείνη η super ηρωίδα. Σε 
αυτή την ιστορία τη συναντάμε στο 1984. 
Είναι πιο σοφή και βοηθάει την ανθρωπότη-
τα κάνοντας αυτό που αισθάνεται ότι πρέ-
πει να κάνει και ακολουθεί την κλήση της. 
Παράλληλα, είναι λίγο μοναχική διότι έχει 
χάσει όλους τους «συμπαίκτες» της και στη 
συνέχεια συμβαίνει κάτι τρελό που την κά-
νει να κάνει… κάτι, το οποίο δεν μπορώ να 
αποκαλύψω ακόμη. Θα πρέπει να περιμένε-
τε μέχρι να το δείτε να συμβαίνει στη μεγά-
λη οθόνη!

Πιστεύεις ότι αυτή η ταινία θα εί-
ναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες που έχουν τεθεί αρκετά 
ψηλά από την πρώτη κιόλας ταινία;
Η νέα πλοκή είναι τόσο μεγάλη. Είναι γεμά-
τη δράση: υπάρχει μια ιστορία αγάπης, νέοι 

κακοί και θεωρώ ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο 
το οποίο αφορά όλους.

Είχες την ευκαιρία να παρακολου-
θήσεις λίγο από την ταινία;
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι δεν κλαίω εύ-
κολα. Δεν είμαι ο τύπος της γυναίκας που 
βλέπει διαφημίσεις και σπαράζει στο κλά-
μα. Είχα μια πολύ έντονη σκηνή σε αυτή την 
ταινία. Δεν μπορώ να σας πω τι συνέβη στην 
ταινία που με έκανε να κλαίω, αλλά μπορώ 
απλά να σας πω ότι ήταν η αρχή. Ξαφνικά 
δεν ήμουν η Γκαλ, ή η Wonder Woman, ή η 
ηθοποιός, αλλά ένα μικρό κορίτσι από ένα 
προάστιο του Ισραήλ που παρακολουθού-
σα από μόνη μου τη συγκεκριμένη σκηνή. 
Έβλεπα αυτή την εκπληκτική γυναίκα να κά-
νει αυτά τα ιδιαίτερα πράγματα και δεν το 
περίμενα!

Πιστεύεις ότι μια ταινία όπως αυτή, 
που παρουσιάζει ισχυρούς θηλυ-
κούς χαρακτήρες, εμπνέει τις νεα-
ρές γυναίκες;
Σαφώς, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό 
δεν αφορά μόνο τα κορίτσια. Δεν μπορού-
με να φτάσουμε στο σημείο όπου θα σταμα-
τήσουμε να μιλάμε για γυναίκες και άνδρες. 
Όλοι γνωρίζουμε για την ενδυνάμωση των 
γυναικών, για τον φεμινισμό και όλα τα συ-
ναφή. Δεν μπορούμε απλώς να εξουσιάζου-
με τις γυναίκες μόνο εστιάζοντας στις γυ-
ναίκες, πρέπει -επίσης- να εκπαιδεύουμε τα 
αγόρια και τους άνδρες, έτσι ώστε ένα νεα-
ρό αγόρι που πηγαίνει να παρακολουθήσει 
τη συγκεκριμένη ταινία στον κινηματογρά-
φο, να δει αυτή την εκπληκτική γυναίκα που 
κάνει αυτά τα καταπληκτικά πράγματα και να 
μπορεί να πιστέψει ότι μια κοπέλα μπορεί να 
κάνει το ίδιο. Έτσι, έχει διπλή έννοια.

Σε αυτή την ταινία είσαι και παραγω-
γός. Αυτό άλλαξε τον τρόπο με τον 
οποίο προσέγγισες ολόκληρη τη δι-
αδικασία της κινηματογράφησης;

Νιώθω ότι στην πρώτη ταινία ήμουν τόσο 
χαρούμενη που είχα την ευκαιρία να παίζω 
και ήταν η πρώτη σόλο ταινία που είχα κά-
νει ποτέ και απλά ακολουθούσα τις οδηγίες 
που μου έδιναν και έκανα αυτό που έπρε-
πε να γίνει. Έτσι, η εμπειρία ήταν πολύ πιο 
πλούσια, πιο ενδιαφέρουσα και πιο συναρ-
παστική. Η συνεργασία με τους ανθρώπους 
που αγαπώ τόσο πολύ, όπως η Πάτι Τζέν-
κινς και ο Κρις Πάιν, ήταν μια εκπληκτική 
εμπειρία για μένα.

Εσύ και ο σύζυγός σου δημιουργή-
σατε πρόσφατα τη δική σας εταιρεία 
παραγωγής, η οποία ονομάζεται 
«Pilot Wave». Είναι αυτό ένα σημα-
ντικό βήμα για εσάς;
Είναι πολύ πιο ικανοποιητικό να είσαι εμπλε-
κόμενος στα πρώτα στάδια μιας ταινίας 
και να συμμετέχεις στο όραμα ενός έργου, 
προτού να εμπλακείς ως ηθοποιός και να 
τη γυρίσεις. Για μένα είναι πραγματικά ση-
μαντικό, ως αφηγήτρια και ως ηθοποιός, να 
αφηγούμαι ιστορίες που έχουν σημασία και 
έχουν αντίκτυπο. Για πολύ καιρό στο Χόλι-
γουντ αισθανόμουν ότι τα σενάρια που έκα-
να ήταν τα ίδια. Η γυναίκα ήταν δυνατή και 
σκληρή, αλλά απομακρυσμένη. Για μένα δεν 
ήταν πραγματικό. Ψάχνω το κάτι παραπάνω, 
διότι γνωρίζω τι σημαίνει να είσαι γυναίκα 
και γνωρίζω ότι οι ιστορίες μας αξίζουν να 
εισακουστούν!

Πώς γνωρίστηκες με τον σύ-
ζυγό σου;
Συνέβη πριν από 13 χρόνια σε ένα 
πολύ περίεργο πάρτι γιόγκα 
στην έρημο! Μάλιστα, μου 
είχε πει μόλις με είδε ότι  
γνώριζε αμέσως ότι ήμουν 
η γυναίκα της ζωής του, 
αλλά ήμουν ακόμα πολύ 
νέα για να το αντιληφθώ. Τη δεύτε-
ρη φορά που με συνάντησε μού είπε ότι 
μέσα σε δύο χρόνια θα μου ζητήσει να τον 
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παντρευτώ. Και ακριβώς δύο χρόνια αρ-
γότερα το έκανε!

Πώς αντιδρούν τα παιδιά σου 
στο alter ego σου, τη «Wonder 
Woman»; Είσαι η σταρ στο σπίτι;
Η μικρότερη κόρη μου είναι ενθουσια-
σμένη. Κάθε φορά που φεύγω από το 
σπίτι θα με ρωτήσει αν φεύγω για να 
πάω στη «Wonder Woman» και έπει-
τα λέει: «Είμαι Wonder Woman!» Εν 
συνεχεία, τρέχει στο σπίτι και κλωτσά 
ένα κουτί (γέλια). Όσον αφορά την πιο 
μεγάλη κόρη μου, νιώθει υπερήφανη, 
ωστόσο στο τέλος της ημέρας είμαι η 
μητέρα τους!

Πώς βιώνεις τη μητρότητα και τη 
ζωή σου με τον σύζυγό σου;
Ο σύζυγός μου είναι ένας υπέροχος 
άνθρωπος που με στηρίζει πλήρως σε 
όλα. Είναι ο καλύτερος! Λατρεύω κάθε 
στιγμή που περνάω μαζί του και με τις 
κόρες μας. Είναι -επίσης- ένας πολύ επι-
τυχημένος επιχειρηματίας και εμπλέκεται 
πολύ στην εταιρεία μας, αλλά ακόμη κι 
αν είμαστε και οι δύο απασχολημένοι με 
τη δουλειά μας, η οικογενειακή μας ζωή 
έρχεται σε πρώτο πλάνο. Είμαι μια πολύ 
χαρούμενη γυναίκα που περιμένει να επι-
στρέψει σπίτι, στην οικογένειά της, κάθε 
φορά που ολοκληρώνω μια ταινία. ok!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: WENN.COM
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WENN.COM
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Το ελιξιριο Της 
νεοΤηΤας δεν βρεθηκε 
ακομη, ομως οΤαν 
φρονΤιζουμε Το δερμα 
μας ςυςΤημαΤικα, μας 
Το ανΤαποδιδει με Την 
υγιη οψη Του για χρονια. 
βρες Τωρα ο,Τι νεοΤερο 
εφθαςε ςΤα ραφια Των 
καΤαςΤημαΤων.

Cream 
choices

Skin Life, Lancaster, μια νέα 
σειρά που απευθύνεται σε ηλικίες 
24-35 και λειτουργεί σαν ασπίδα 
ενάντια στις συνθήκες που επιβα-
ρύνουν την επιδερμίδα σου στο 
αστικό περιβάλλον. για πιο ολο-
κληρωμένη δράση, ενυδατώνει και 
βοηθά στην πρόληψη των πρώτων 
σημαδιών γήρανσης.

Le Lift Crème 
Yeux, Chanel, 
απαλή και συσφι-
γκτική κρέμα μα-
τιών, με βοτανικά 
συστατικά και σε 
πιο αποτελεσμα-
τικές συγκεντρώ-
σεις. επικεντρώνε-
ται στην απώλεια 
του τόνου του δέρ-
ματος και της φω-
τεινότητας γύρω 
από τα μάτια, ενώ 
εξασφαλίζει άνεση 
και ομοιομορφία.

Tissue Mask 
Hyaluronic, Bioten, 
υφασμάτινη μάσκα με 
υαλουρονικό οξύ αποτε-
λεί την τέλεια λύση για 
ένα αφυδατωμένο και 
θαμπό δέρμα σου. προ-
σφέρει αποτελεσματική 
ενυδάτωση, ενώ οι λε-
πτές γραμμές εμφανίζο-
νται πιο ομαλές μετά τη 
χρήση.

Prodige des oceans mask, 
Τhalgo, ένα πραγματικό επίτευγμα 
της τεχνολογίας, με πρωτοποριακή 
φόρμουλα, είναι ό,τι χρειάζεσαι για 
να ξαναβρεί η επιδερμίδα σου τη νεα-
νική όψη της σε μόλις 5 λεπτά.

InvisiScar 
Resurfacing 
Treatment, 
Murad, θεραπευτι-
κή κρέμα με επανα-
στατική φόρμουλα 
και θεαματικά αποτε-
λέσματα. ελαχιστο-
ποιεί την όψη των ου-
λών της ακμής -μέγε-
θος, βάθος, υφή και 
δυσχρωμίες- σε μό-
λις 8 εβδομάδες!

Looking Up Firming Eye Cream, Kypwell, κρέμα 
ματιών με φυτικά έλαια, φυτικά εκχυλίσματα, πεπτίδια 
και οι νευροτονικές πρωτεΐνες. αυτή η βαθιά θρεπτική, 
ενυδατική κρέμα απαλύνει τις λεπτές γραμμές γύρω από 
τα μάτια, ενισχύει τη νεανική ακτινοβολία προστατεύο-
ντας την περιοχή των ματιών από τις περιβαλλοντικές 
επιθέσεις.
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BEAUTYshopping

Βρες εδώ όλα τα νεα 
must have beauty 
items της επόχης και 
να ειςαι ςιγόυρη ότι 
θα ςε ξεςηκώςόυν 
για νεες αγόρες. 

beauty 
must have 

να ειςαι ςιγόυρη ότι 
θα ςε ξεςηκώςόυν 
για νεες αγόρες.

Clinique iD™ Dramatically Different™ Moisturizing BB-Gel, ανα-
ζωογονητικό, ανάλαφρο, oil-free gel ενυδάτωσης με διάρκεια 8 ώρες, που 
μεταμορφώνεται σε ένα διακριτικό φυσικό χρώμα στην επιδερμίδα σου. 
προσφέρει υγιή όψη, φυσικό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα στους περισσότε-
ρους τόνους επιδερμίδας.

Hair Volume™ 
Gummies, 
New Nordic, 
βοηθάει στη δια-
τήρηση της υγι-
ούς ανάπτυξης 
των μαλλιών, 
ενισχύοντας την 
τρίχα και αυξά-
νοντας τον όγκο 
τους. θα τα 
βρεις στα φαρ-
μακεία.

Daily Cleanser Combination_Oily Skin ή Normal 
Skin, Youth Lab, μη ερεθιστικό αφρίζον τζελ καθαρι-
σμού, καθημερινής χρήσης, με βαθιά καθαριστική δρά-
ση που αφαιρεί το μακιγιάζ, τους ρύπους και την περιττή 
λιπαρότητα. επαναφέρει τη λάμψη, τη φωτεινότητα, ρυθ-
μίζει τη λιπαρότητα και ενυδατώνει άμεσα το δέρμα. θα 
το βρεις στα φαρμακεία.

Silicium Marin 
Wrinkle Lifting 
Serum, Thalgo, 
ορός που στοχεύει 
στις ρυτίδες με 3D 
τρισδιάστατη προσέγ-
γιση: γεμίζει, λειαίνει 
και μειώνει ρυτίδες 
και λεπτές γραμμές, 
ενώ παράλληλα βοη-
θάει αποτελεσματικά 
στη σύσφιξη του δέρ-
ματος, βελτιώνει συ-
νολικά την όψη του 
δέρματος και ενισχύ-
ει την ακτινοβολία 
της επιδερμίδας. θα 
το βρεις σε επιλεγμέ-
να ινστιτούτα αισθη-
τικής.

Kera-Solutions, 
Dercos, Vichy, η 1η 
ολοκληρωμένη σειρά 
περιποίησης μαλλιών 
που επανορθώνει από-
λυτα την τρίχα, προ-
σφέροντας τη σωστή 
συγκέντρωση ενεργών 
συστατικών στα σω-
στά σημεία, χάρη στη 
μοναδική τεχνολογία 
Pro-Keratin Complex. 
ςτη σειρά θα βρεις 
σαμπουάν, μάσκα και 
serum για τα μήκη και 
τις άκρες των μαλλιών.

Lip balms, Bioten, με συνδυασμό φυσι-
κών συστατικών, που βοηθούν στην προστα-
σία και την αναζωογόνηση των χειλιών σου 
με τον πιο εύκολο και άμεσο τρόπο, αφήνο-
ντάς τα απαλά και ενυδατωμένα. τα Lip balms 
της bioten έχουν και αντηλιακά φίλτρα, που 
θωρακίζουν τα χείλη σου από την ηλιακή 
ακτινοβολία και τις ακτίνες uva και uvb.
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instagram:mariannahadjimina

insta-tip
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ΑνοιξιΑτικο ροντέο!
το ροντέο στυλ κυριΑρχέι γιΑ Αλλη μιΑ σέζον

H bucket bag είναι η αγαπημένη 
μας τάση στις τσάντες της σεζόν! 

(€59.95, ZaRa)
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τικο ροντέο!

 είναι η αγαπημένη 
μας τάση στις τσάντες της σεζόν! 

Α Αλλη μιΑ σΑ σΑ έζον

Πουκάμισο
€49.95, 
ZaRa.

Φούστα, 
LIu JO.

Φόρεμα, 
LIu JO.

Καπέλο, 
PaRFOIS. Πουκάμισο, 

teRRaNOVa.

Φούστα,
PIaZZa ItaLIa.

Μπότες, 
MaNgO.





50

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Denim mania!
Το denim είναί η πίο αγαπημενη καί δίαχρονίκη 
μας ςΤΥλίςΤίκη μανία. Τολμηςε Το total denim 
look γία ενα super stylish αποΤελεςμα
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shoppingshoppingshoppingshopping

Το total denim 
λεςμα

νη καί δίαχρονίκη

 Φόρεμα €47, 
ΤOP SHOP.

Φούστα, 
TERRANOVA.

Γυαλιά ηλίου, 
PARFOIS.

Jeans, 
PIAZZA ITALIA.

Jacket, 
TERRANOVA.

Σνίκερς Adidas, 
FAMOUS 
SPORTS.

 Τσάντα, 
ALDO.

Σαλοπέτα, 
TERRANOVA.

Σκουλαρίκια, 
PARFOIS.
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College ChiC!
Το κολεγιακο σΤυλ αναβαθμιζεΤαι και μασ 
παρουσιαζεΤαι σΤην πιο chic εκδοχη Του

College ChiC!
Το κολεγιακοΤο κολεγιακοΤο κολεγιακ  σΤυλ αναβαθμιζεΤαι
παρουσιαζεΤαι σΤην πιο chic εκδοχ

Ται και μασ
ην πιο chic εκδοχη Του

Ται
ην πιο chic εκδοχ

Σκουλαρίκια,
FOLLI FOLLIE.

Φούστα €25.99, 
STRADIVARIUS.

Τρικό, 
TERRANOVA.

Blazer €58.90, 
ΝΕΧΤ.

Loafers €24.99, 
H&M.

Παντελόνι, 
LIU JO.

Γόβα, 
ALDO.

Mπλούζα €40, 
WALLIS.

Φούστα, 
TERRANOVA.

Τσάντα, 
LIU JO.
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ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

Το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας 
Αγίων Ομολογητών διοργανώνει συ-
ναυλία αύριο Δευτέρα 16 Μαρτίου 
στις 20:00 στο Δημοτικό θέατρο 

Στροβόλου. Η συναυλία τελείται υπό 
την αιγίδα του Προέδρου της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασι-
άδη. Εισιτήρια www.tickethour.com.
cy. Για περισσότερες πληροφορίες 

στο τηλέφωνο 22313010.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ
«FRIENDS FOR OSCARS» (ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΟΣΚΑΡ)

Ο Όμιλος Ρόταρυ Λευκω-
σίας σε συνεργασία 
με τον Κυπριακό Ερυ-

θρό Σταυρό – Κλάδο Λευκωσίας 
και με τη στήριξη της Αγγλικής 
Ύπατης Αρμοστείας στην Κύπρο 
ανεβάζουν την ξεκαρδιστική κω-
μωδία “Friends for Oscars” (Φί-
λοι για Όσκαρ) την Τετάρτη 25 

Μαρτίου, στις 20:00 στο θέατρο 
(χωρητικότητας 250 ατόμων) του 
Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου 
στην οδό Αλάσιας 16, 1075, 
στη Λευκωσία (πάροδος Κέννε-
ντυ). Οι παραστάσεις γίνονται για 
φιλανθρωπικό σκοπό, αφού όλα 
τα έσοδα θα διατεθούν για την 
περαιτέρω ανάπτυξη και στήριξη 

του προγράμματος Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Κυπριακού Ερυ-
θρού Σταυρού – Κλάδου Λευκω-
σίας. Παραστάσεις θα δοθούν 
την Πέμπτη 26, Παρασκευή 27, 
Σάββατο 28 και Κυριακή 29 
Μαρτίου στις 20:00. Το έργο 
αυτό είναι στην αγγλική γλώσσα 
και είναι κατάλληλο για άτομα 

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
«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 τολμη-
ρή ιδέα που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, 
η οποία αποτελεί το νέο του εικαστικό 
θέμα, ταξιδεύει στην πατρίδα του, την Κύ-
προ, για να την παρουσιάσει στην γκαλε-
ρί Μορφή στη Λεμεσό. Μέρος της δου-
λειάς αυτής πρωτοπαρουσιάστηκε κατά 
τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας της 
Νέας Υόρκης «Άνοιξη 2020» τον Σε-
πτέμβριο του 2019.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕλΕκΑΝΟΥliving

ΑλΕΞΙΑ
ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙκΩΝ ΤΗΣ ΤΖΑΖ

Η Αλέξια τραγουδά «Women in Jazz» 
σήμερα Κυριακή 15 Μαρτίου στο Θέα-
τρο Ριάλτο. Η Αλέξια ερμηνεύει τα τρα-
γούδια των γυναικών της Τζαζ και της Γκό-
σπελ που την έχουν εμπνεύσει και διδά-
ξει μέσα από τις δεκαετίες, όπως η Nina 
Simone, Billie Holiday, Mahalia Jackson, 
Ella Fitzgerald, Felicia Sanders, Anita 
O'Day, Betty Carter, Abbey Lincoln κ.α. 
Για περισσότερες πληροφορίες / Κρατή-
σεις: 77777745. Εισιτήρια: €25 / 20, 
E-ticket: www.rialto.com.cy.

«1940 | ΠΡΟΣΩΠΑ κΑΙ ΕΙκΟΝΕΣ. κΥΠΡΟΣ-
ΕλλΑΔΑ» - ΜΕΧΡΙ 30/07/2020
Με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία της έκθεσης 1940 Πρόσωπα 
και Εικόνες, Κύπρος-Ελλάδα, το Πολιτιστικό Κέντρο Τράπεζας 
Κύπρου παρατείνει την παρουσίαση της παρούσας έκθεσης. Η 
έκθεση αποτυπώνει, για πρώτη φορά στα χρονικά της Κύπρου, το 
βαρύ τίμημα που πλήρωσαν στον Μεγάλο Πόλεμο η Ελλάδα και 
ο ελληνισμός της Κύπρου. Ξυπνά μέσα μας μεγάλα ερωτηματικά 
για το πού μπορεί να φτάσει ο ανθρώπινος παράγοντας, όχι μόνο 
από την πλευρά του κατακτημένου αλλά και του κατακτητή. Από 
τη σκοπιά της ανελέητης δίψας 
για υπέρτατη υπεροχή μέχρι την 
απόλυτη θυματοποίηση και τον 
εξευτελισμό των αδύναμων.

Ο θΡΥλΟΣ ΤΗΣ Funk/Jazz 
ΜΟΥΣΙκΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ κΥΠΡΟ

Ο θρύλος της Funk/Jazz μουσικής Fred Wesley, ο τρο-
μπονιστής που στάθηκε επί σειρά ετών δίπλα από τον 
ανεπανάληπτο James Brown, θα βρεθεί στην Κύπρο για 
τέσσερις μαγευτικές εμφανίσεις, από τις 22 έως τις 25 
Μαρτίου, σε Λεμεσό, Λευκωσία και Πάφο. Παραστά-
σεις θα δοθούν την Κυριακή, 22 Μαρτίου, στις 19.30, 
στο Ravens Music Hall στη Λεμεσό. Τη Δευτέρα 23 και 
την Τρίτη 24 Μαρτίου, στις 20.30, στο Θέατρο Δέντρο 
στη Λευκωσία και την Τετάρτη, 25 Μαρτίου, στις 20.00, 
στο Μαρκίδειο Θέατρο στην Πάφο. Τα εισιτήρια είναι 
διαθέσιμα προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας Sold Out 
Tickets και σε όλα τα καταστήματα Stephanis Electronics 
στην τιμή των €20 και στην είσοδο προς €25. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 99498642.

 Fred Wesley

άνω των 12 ετών. Αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός ότι για πρώτη φορά ανεβά-
ζεται επί σκηνής (με 15 ηθοποιούς), 
αφού είναι μια εντελώς καινούργια πα-
ραγωγή, της οποίας μάλιστα ο συγγρα-
φέας είναι Κύπριος.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Ελευθερία Αρ-
βανιτάκη συμπλη-
ρώνει σαράντα 
χρόνια καλλιτεχνι-
κής πορείας και θα 
πραγματοποιήσει 
μια εμφάνιση την 
Τετάρτη 18 Μαρτί-
ου στις 20:30 στο 

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. Πρόκειται 
για μια πορεία γεμάτη από ιστορικές πια ηχογρα-
φήσεις, σπουδαίες συνεργασίες με συνθέτες, 
στιχουργούς, ποιητές αλλά και ομότεχνούς της 
ερμηνευτές, και αμέτρητες ζωντανές εμφανίσεις 
εντός και εκτός των συνόρων. Εισιτήρια www.
tickethour.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο 25377277.

13Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Το Σάββατο 4 Απριλί-
ου θα πραγματοποιη-
θεί το 13ο Παγκύπριο 
Συνέδριο για Γονείς 
και εκπαιδευτικούς 
στο Δημοτικό Θέατρο 
Στρόβολου. Στο συνέ-
δριο μπορούν να λά-
βουν μέρος γονείς, 
εκπαιδευτικοί, νοση-
λευτές, θεραπευτές, 
ιατροί και όσοι ενδια-
φέρεστε για τα παιδιά. 
Το Παγκύπριο Συνέ-

δριο για Γονείς και Εκπαιδευτικούς συνεχίζει να προσφέρει στην υγεία και ανάπτυξη του παι-
διού με το 13ο κατά σειρά συνέδριο. Καταξιωμένοι επιστήμονες θα αναπτύξουν επίκαιρα 
και ενδιαφέροντα θέματα που ζητήσατε και που ενδιαφέρουν όλους μας. Επίσης, θα έχε-
τε την ευκαιρία να λάβετε μέρος σε συζήτηση και να πάρετε απαντήσεις σε συγκεκριμένες 
ερωτήσεις και απορίες. Κόστος συμμετοχής στο συνέδριο 10 ευρώ το άτομο. Για περισσό-
τερες πληροφορίες και εγγραφές στο 22 879222, 22496264, 22485914, 22426262, 
99446363, 22427900, 25735050, 24628401, 23730760. Χορηγός επικοινωνίας: Το 
Περιοδικό ΟΚ!

Best of the Rest ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ
ΟΙ «ΣΤΙΓΜΕΣ» ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟ
Την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 20:30, στο Δημοτικό 
Θέατρο Στροβόλου και την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 
20:30, στο Θέατρο Ριάλτο θα πραγματοποιηθεί η συ-
ναυλία με τον τίτλο «Στιγμές» της Ελένης Βιτάλη και 
του Παναγιώτη Μάργαρη. Πρόκειται για ένα ρεσιτάλ 
για φωνή και κιθάρα. Οι δύο καλλιτέχνες θα ερμηνεύ-
σουν κομμάτια από την πλούσια δισκογραφία τους, 
καθώς και τραγούδια που αγαπούν. Τα καθαρά έσο-

δα θα δοθούν στο 
ταμείο υποτροφιών 
του οργανισμού για 
τους άπορους σπου-
δαστές μουσικής. Για 
περισσότερες πληρο-
φορίες στα τηλέφω-
να 77777745 και 
77777040.

Η ΚΑΤΑΡΑ
ΤΩΝ ΜΑΓΙΕΡ
ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΗΝΟΥ
EKΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Η Ιρίνα θα ξεκινήσει ένα 
νέο ταξίδι στο παρελ-
θόν... Ο χρόνος έχει στα-
ματήσει... Έρωτες, προδοσίες και 
ίντριγκες. Και εκείνη θα βρεθεί 
εκτεθειμένη και το παιδί που με-
γαλώνει μέσα της σε κίνδυνο. Θα 
μπορέσει να βγει αλώβητη;

HEARTSIDE BAY 3
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
ΚΑΘΙ ΚΟΟΥΛ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Η Ρι είναι δυστυχισμένη 
από τότε που χώρισε με 
τον Μαξ. Ήταν το τέλειο ζευγάρι 
και τώρα είναι αποφασισμένη να 
τον κερδίσει πίσω. Και τα κατα-
φέρνει χάρη στο κρυφό ταλέντο 
της στο τραγούδι, που αποκαλύ-
πτεται ξαφνικά και της χαρίζει μια 
ονειρική συμφωνία με δισκογρα-
φική εταιρεία. Όλα τα όνειρά της 
γίνονται πραγματικότητα, αλλά 
γιατί νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά;

Books Etc

  HR 360 CONFERENCE

CYpRuS EDuCATION
LEADERS AwARDS

Tα Cyprus Education Leaders Awards δη-
μιουργήθηκαν με σκοπό να αναδείξουν 
και να επιβραβεύσουν τις καινοτόμες πρα-
κτικές που έχει αναπτύξει η εκπαιδευτική 
κοινότητα της Κύπρου σε κάθε βαθμίδα 
εκπαίδευσης. Η υποβολή υποψηφιοτήτων 
θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρ-
τίου 2020. Τελετή απονομής τον Ιούνιο 
του 2020. Προετοιμάστε τις υποψηφιότη-
τές σας www.educationleadersawardscy.
com και www.diasboussias.com. 
Χορηγός επικοινωνίας Economy Today.

NEW ERA, NEW HR
Η DIAS Media Group και η Boussias 
Communications διοργανώνουν την 
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020, το πρώτο 
συνέδριο για τη Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Το HR 360 Conference 
«New era, new HR» έρχεται με στόχο να 
καταγράψει τις νέες τάσεις, προκλήσεις 
και προτεραιότητες για τη Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού στη σύγχρονη 
ψηφιακή εποχή. Πιο συγκεκριμένα, 

εν μέσω των καταιγιστικών αλλαγών 
που φέρνει η «Τέταρτη Βιομηχανική 
Επανάσταση» στον τρόπο που ζούμε και 
εργαζόμαστε, η Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού καλείται να ευθυγραμμιστεί 
με τις εξελίξεις, ώστε να διαδραματίσει 
έναν πρωταγωνιστικό ρόλο που 
προσδίδει απτή επιχειρηματική αξία. 
Χορηγός επικοινωνίας Economy Today. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο 
www.hr360cy.com.
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

ΤRΑVEL TIME

Ο Χάρης άριςτειδΟυ 
κάνει πρεμιερά ςτΟ ςιΓμά 
Το «Σίγμα» από το Σάββατο, 21 Μαρτίου, 
στις 19:30 και κάθε Σάββατο, την ίδια ώρα, 
θα ξεκινήσει τα ταξίδια! Το Travel Time είναι 
μια συναρπαστική, εναλλακτική εκπομπή 
ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος. Ο Χάρης Αρι-
στείδου, παρέα με τους συνταξιδιώτες του, 
κλείνει εισιτήριο για ονειρικούς προορι-
σμούς και μέσω της εκπομπής μαθαίνουμε 
όλα τα «πού» και «πώς» που πρέπει να γνωρί-
ζουμε αν σκοπεύουμε να ταξιδέψουμε. Ο 
Χάρης σκοπεύει να γυρίσει όλον τον κόσμο 
με σύμμαχό του την εμπειρία και τη γνώση 
του Pluton Travel. Η εκπομπή, εκτός από τις 
υπέροχες αισθητικά εικόνες, διακρίνεται για 
το χιούμορ, τις απρόβλεπτες στιγμές και τη 
φιλική διάθεση.

ΠΑνΟΣ ιωΑννιΔηΣ

επιςτρεφει ςτά Γυριςμάτά 
μετά την άπΟμΟνωςη λΟΓω 
κΟρωνΟϊΟυ
Ο Πάνος Ιωαννίδης τις προηγούμενες μέρες 
μπήκε σε απομόνωση καθώς είχε ανεβάσει πυρε-
τό και αυτοπεριορίστηκε κάνοντας εξέταση για 
τον κορωνοϊό. Το πρωί της Δευτέρας, σε τηλεφω-
νική επικοινωνία που είχε με τη Φωλιά των Κου-
Κου, αποκάλυψε πως οι εξετάσεις βγήκαν αρνητι-
κές και πως από την επόμενη μέρα επιστρέφει 
κανονικά στο MasterChef. «Είμαι αρκετά καλά 
και έτοιμος. Πήγα για γύρισμα και δεν αισθανό-
μουν πολύ καλά. Είχα ανεβάσει λίγο πυρετό και η 
παραγωγή πολύ καλά έκανε και μου είπε να πάω 
να ξεκουραστώ. Ίσως φοβήθηκαν για κάτι άλλο, 
οπότε για καθαρά προληπτικούς λόγους έκανα 
κάποιες περαιτέρω εξετάσεις. Τα αποτελέσματα 
ήταν όλα αρνητικά. Η παραγωγή φοβήθηκε γιατί 
είμαστε πολλά άτομα εκεί και ήταν λογικό να μου 
ζητήσει να κάνω εξετάσεις για κορωνοϊό».

μπάινει ςτΟ
My Style RockS 

γΕωργιΑ ΒρΑνΑ

χριΣΤινΑ μΠΟμΠΑ

άπΟκάλυψε Οτι
εΧει κΟρωνΟϊΟ
Το βράδυ της Τετάρτης η Χριστίνα Μπό-
μπα ανακοίνωσε πως είναι θετική στον ιό. 
«Η Χριστίνα και ο Σάκης έκαναν μία μίνι 
απόδραση στον Παρνασσό, όπου ένας 
από την παρέα είχε συμπτώματα ίωσης. 
Όταν ο φίλος τους έκανε το τεστ και βγή-
κε θετικό, τότε ενημέρωσε όλη την παρέα 
του. Τα παιδιά έκαναν το τεστ και της Χρι-
στίνας ήταν θετικό και του Σάκη αρνητι-
κό» αποκάλυψε δημοσιογράφος σε ελλη-
νική εκπομπή. Την ίδια μέρα να αναφέ-
ρουμε πως ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλ-
σον αποκάλυψαν και αυτοί πως είναι θετι-
κοί στον κορωνοϊό και βρίσκονται στην 
Αυστραλία.

η διαρροή έγινε και επιβεβαιώθηκε. η εκρηκτική 
κύπρια τραγουδίστρια Γεωργία Βρανά μπαίνει τις 
επόμενες μέρες στο My Style Rocks και θέλει να 

ανάψει φωτιές με τις σέξι εμφανίσεις της. η κύπρια τρα-
γουδίστρια θα παρουσιάσει το δικό της στυλ στους κριτές 
και τις διαγωνιζόμενες και ευελπιστεί να κερδίσει καλές 
κριτικές και να ξεχωρίσει στο σόου μόδας. άυτό που 
ακούγεται είναι πως η είσοδός της στο My Style Rocks θα 
γίνει αύριο δευτέρα, 16 μαρτίου.
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30 Mαρτίου η πρεμίερα τους ςτο ςίΓμα
Ο Αλέξανδρος Παρίσης και η Ελένη Σιδερά είναι ένα πολύ 
αγαπητό ζευγάρι ηθοποιών στο νησί μας και φαίνεται πως 
πρόκειται να τους δούμε σύντομα και ως τηλεοπτικό ζευγάρι. 
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ετοιμάζουν μία εκπομπή που 
θα προβάλλει η τηλεόραση ΣΙΓΜΑ. Οι δύο ηθοποιοί, που 
είναι ζευγάρι στη ζωή, για πρώτη φορά θα είναι και ζευγάρι 
στη μικρή οθόνη και ήδη από το trailer αντιλαμβανόμαστε τη 
χημεία που υπάρχει ανάμεσά τους, καθώς είναι "μπλοκαρι-
σμένοι" και έχουν "συλληφθεί". Η εν λόγω εκπομπή, που θα 
ονομάζεται "Block", θα αφορά σε σάτιρα με πολιτικοκοινω-
νικό περιεχόμενο και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους 
τηλεοπτικούς μας δέκτες στις 30 Μαρτίου, στις 19:40.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

αποκαλυψε τίς δυςκολες
ςτίΓμες της εΓκυμοςυνης της
Το δεύτερό της παιδάκι περιμένει σε λίγους μήνες 
η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, βιώνοντας αυτό το διά-
στημα τις πιο όμορφες εμπειρίες της ζωής της γι’ 
ακόμη μια φορά. Ωστόσο, όπως μοιράστηκε με 
τους διαδικτυακούς της φίλους το βράδυ της 
Παρασκευής, 6 Μαρτίου, αντιμετώπισε αρκετές 
δυσκολίες κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών 
της δεύτερης κύησής της. Αυτό που την τρόμαξε 
περισσότερο ήταν οι ταχυπαλμίες, όπως σχολία-
σε, που δεν είχε ιδέα τι ήταν αυτές, με τον γιατρό 
της να την καθησυχάζει αναφέροντάς της να ελέγ-
ξει την κούρασή της, αλλά και να μη γυμνάζεται 
μέχρι να γεννήσει.

ΑΛΙΚΗ ΚΑΤΣΑΒΟΥ

η αλλαΓη που εκανε ςτο 
InstagraM μετα τον θανατο 
του κώςτα Βουτςα
Ο θάνατος του γνωστού ηθοποιού Κώστα Βουτσά 
σκόρπισε μεγάλη θλίψη τόσο στον κόσμο που τον 
λάτρευε όσο και στην οικογένειά του. Η σύζυγός 
του, Αλίκη Κατσαβού, η οποία ακόμη να συνειδη-
τοποιήσει την απώλεια του αγαπημένου της Κώστα 
Βουτσά, προχώρησε σε μιαν αλλαγή στον λογα-
ριασμό της στο Ιnstagram. Συγκεκριμένα, στις πλη-
ροφορίες της εκεί που υπήρχε το «γυναίκα του 
Κώστα Βουτσά» τώρα το άλλαξε σε «χήρα του 
Κώστα Βουτσά», επιλέγοντας να τιμήσει με αυτόν 
τον τρόπο τον σύζυγό της. 

ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

ενοχλημενος με την
είδηςη πώς είχε ατυχημα
η δημοσιογράφος νάνσυ παραδεισα-
νού αποκάλυψε στο πρωινό το τροχαίο 
ατύχημα του ςάββα πούμπουρα, για το 
οποίο έκανε ανάρτηση στα social 
media και την οποία έσβησε σε μερικά 
δευτερόλεπτα. «μίλησα με τον ςάββα 
και μου είπε τι ακριβώς συνέβη. ο ςάβ-
βας οδηγεί μηχανή και φορά πάντα 
κράνος. προσέχει πάρα πολύ. η μηχα-
νή του κάτι έπαθε και τον έβγαλε εκτός 
δρόμου», είπε η δημοσιογράφος. λίγα 
λεπτά αργότερα ο ίδιος έγραψε στα 
social media ενοχλημένος: «μην παρα-
πλανείτε τον κόσμο. δεν είχα κανένα 
τροχαίο χθες. Άλλο συνέβη...»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ – ΕΛΕΝΗ ΣΙΔΕΡΑ

είναί αυτη η 
πανεμορφη Γίατρος 
το κορίτςί του;
Ο κριτής του MasterChef είναι full in love με 
πανέμορφη γιατρό, η οποία εργάζεται σε 
νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Tα δημοσι-
εύματα πήραν φωτιά και ο ίδιος ο Λεωνίδας 
Κουτσόπουλος έβαλε τα πράγματα στη 
θέση τους με ανακοίνωση στα social media: 
«Μια κοπέλα "δημοσιογράφος", ονόματι 
Αλεξάνδρα Αντωνίου, πλάθει μια ολόκληρη 
ιστορία πάθους και έρωτα. Ο αρχισυντάκτης 
της #bouziotisvasilis φαντάζομαι την εγκρίνει 
(κάπως έτσι πάει συνήθως) και την δημοσιεύ-
ει. Πρωτοσέλιδο σε ένθετο, 2 σελίδες γεμά-
τες λεπτομέρειες και πληροφορίες με φωτο-
γραφίες κ.λπ. Ξεκαθαρίζω εκ των προτέρων 

ότι ο προβληματισμός δεν έχει να κάνει με 
το ότι αφορούσε το πρόσωπό μου. Ούτε με 
το ότι η κ. Μαρία (η μαμά μου είναι αυτή) 
ήρθε ενώ έλειπα και, διαβάζοντας όλα αυτά, 
σφουγγάρισε ολόκληρο το σπίτι και σιδέρω-
σε όλα τα πουκάμισα, ελπίζοντας ότι σύντο-
μα θα της ανακοινώσω τα ευχάριστα… Εδώ 
έρχεται η εν λόγω δημοσιογράφος, η οποία 
εκθέτει μια κοπέλα παντελώς άγνωστη προς 
εμένα, χωρίς κανέναν ενδοιασμό... Εκ των 
προτέρων ζητώ συγγνώμη από τη συγκεκρι-
μένη κοπέλα, που, αν και ερήμην μου, έγινα η 
αφορμή να διαταραχτεί η καθημερινότητά 
της. Δεν βρίσκω κάποια σύνδεση, ώστε να 
έχει κάποια συμμετοχή σε όλο αυτό. Υ.Γ. 
Μάνα... Υπομονή… Προς το παρόν θα 
πάρουμε ένα ακόμη σκυλάκι»!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

CAMBRIDGE WEIGHT PLAN
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Βρεθήκαμε στη δημοσιογραφική διάσκε-
ψη της παρουσίασης της νέας εταιρικής 
ταυτότητας της The 1:1 Diet by Cambridge 
Weight Plan, στο Patio, στη Λευκωσία.

Ο Νικόλας ΙωαννίδηςΗ Δέσπω Κοζάκου  Η Κωνσταντίνα Χατζηζαχαρία

Ο Ανδρέας Ματσουκάρος και
η Δέσποινα Ψύλλου

Η Στέλλα Μιμόση και η Αντιγόνη 
Ανδριανού

Ο Έντι Τζον κατά τη διάρκεια της 
διάσκεψης

Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη

Η Άντρη 
Προδρόμου

Ο Ντίνος και ο Ηλίας Ζένιος

Η Χριστίνα Παντελή και η Όλγα 
Ασσιώτου
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ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

PWC ΚYΠΡΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΗΝ 
9Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ CEOs

Στο πλαίσιο της 23ης παγκόσμιας 
έρευνας που πραγματοποιήθηκε με 
τη συμμετοχή 1.581 CEOs από 83 
χώρες, η PwC Κύπρου διεξήγαγε για 9η 
συνεχή χρονιά τοπική έρευνα, στην οποία 
συμμετείχαν 115 CEOs από την Κύπρο, 
καταγράφοντας ρεκόρ συμμετοχής.

Ο Ευγένιος Ευγενίου

Ο Νικόλας Παναγή και ο Αντώνης 
Αντωνίου Η Χριστιάνα Διογένους Η Αντιγόνη Καποδίκη

Ο Γιώργος Γεωργίου

Ο Φίλιππος ΣώσειλοςΗ Καρολίνα ΣταυρούΗ Άννα Λοΐζου και ο Χριστάκης Σάντης
Ο Νικηφόρος Παρμακας και
ο Γιώργος Γεωργίου

Ο Δημήτρης Δημητρίου

Ο Στέλιος Κωνσταντίνου και ο Νίκος 
Χειμαρίδης
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LABELS BOUTIQUE
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΜΟΔΑΣ
Η Labels boutique γιόρτασε 
την Ημέρα της Γυναίκας με 
ένα απογευματινό fashion 
event, όπου οι προσκεκλη-
μένοι είχαν την ευκαιρία 
να δουν τις νέες συλλογές 
για την Άνοιξη / Καλοκαίρι 
2020 απολαμβάνοντας 
τη σαμπάνια τους.

Η Στέλλα Μουσιούτα, η Έλενα Ντεμιάν
και η Νικολέτα Τζιαλή

H Mαριλένα Ιερομονάχου

Η Μαρία Μιχαηλίδου και 
η Ρένα Δημοσθένους

Η Κατερίνα Ζιβανάρη

Η Βαρβάρα Γεωργιάδου

Η Έλια Μιχαηλίδου

Η Χριστίνα ΤσερκέζηΗ Αριάνα Ντεμιάν

Η Κλαίρη ΣκουφίδουΗ Γεωργία και η Χρυστάλλα Λεοντίου

Η Χριστίνα ΤσερκέζηΗ Χριστίνα ΤσερκέζηΗ Αριάνα ΝτεμιάνΗ Αριάνα Ντεμιάν

Η Άντρη Προδρόμου
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ResultMed
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ VAGHEGGI 
BODY SYSTEM 2020
Η ResultMed παρουσίασε στο Aelia 
Wellness and Retreat το Τotal Body 
Makeover System της VAGHEGGI. Η 
υψηλή τεχνολογία σε συνέργεια με στο-
χευμένα καλλυντικά προϊόντα χαρίζουν 
ένα τέλειο σώμα πριν το καλοκαίρι του 
2020. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
επαγγελματίες του χώρου και συνερ-
γάτες της Beaute Marine Ελλάδος.

Ο Χριστόφορος Καραμπουρνιώτης, η  Έλενα Γρηγοροπούλου, ο Γιάννης Καραμπουρνιώτης, η Μαρία 
Beaute Marine και ο Χρήστος Λαδόπουλος

Η Μαρία Καραμπουρνιώτη και ο Χρήστος 
Λαδόπουλος

Η Παντελίτσα Μακρή

Η Νικολέττα Δημητρίου Η Γιόλα Σάββα και η Αθανασία Μιχαήλ Η Αναστασία Τσολιά Η Μαρία Κυριάκου Η Ξένια Χρήστου

Η Μιράντα Χαραλάμπους Η Θέτις Κνέκνα
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BIO-OIL
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΝΕΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο φωτογραφικός φακός 
του ΟΚ! βρέθηκε στο Aelia 
Wellness Retreat στη Λευκω-
σία με την ευκαιρία του λαν-
σαρίσματος του νέου προϊό-
ντος Bio-Oil Dry Skin Gel, με 
φόρμουλα διαφορετική από 
το κλασικό έλαιο και ειδικά 
σχεδιασμένη για την ενυδά-
τωση της ξηρής επιδερμίδας.

Η Έρικα Φυλακτή και η Μαρίνα Νικολαΐδου

Η Χρυστάλλα Κούρη
Το νέο προϊόν Bio-Oil Dry 
Skin Gel

Η Ιασωνία Τσελεπή, η Άντρη Κούκου, η Μαρία Λάμπρου και 
η Ευτυχία Κουσιαππή

Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη

Η Χριστίνα Αργυρού
Η Αθηνά 
Παπαναστασίου
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

  CELIO

Ένα σημαντικό ορόσημο για την Emirates είναι τα 20 εκατομ-
μύρια downloads της εφαρμογής της για κινητά, χάρη στην 
ισχυρή κινητή και ψηφιακή στρατηγική που έχει οδηγήσει 
στην αυξημένη προτίμηση των καταναλωτών. Εξυπηρετώντας 
τους πελάτες της εταιρείας παγκoσμίως, η εφαρμογή της 
Emirates είναι διαθέσιμη σε 19 γλώσσες, σε περισσότερες 
γλώσσες από οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία στον 
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Αραβικών και των Κινέ-
ζικων (Μανδαρίνικων). Η εφαρμογή διατίθεται στο Apple 

Store, στο Google Play Store και στο Huawei AppGallery 
και ανήκει στις κορυφαίες εφαρμογές αεροπορικών εται-
ρειών παγκοσμίως. Η Emirates δίνει βαρύτητα στη βελτίω-
ση της ταχύτητας της ιστοσελίδας της που αποτελεί βασικό 
καθοριστικό παράγοντα της εμπειρίας του πελάτη στο διαδί-
κτυο. Σύμφωνα με το https://www.webpagetest.org, η ιστο-
σελίδα Emirates.com είναι πλέον ένας από τους ταχύτερους 
δικτυακούς τόπους αεροπορικών εταιρειών παγκοσμίως, και 
ιδιαίτερα μέσα από κινητή συσκευή 3G και 4G. 

NovA CyPruS
«WEstWOrLd III»
Ο τρίτος και τελευταίος κύκλος της σειράς 
«Westworld», κάνει πρεμιέρα ταυτόχρονα με την 
Αμερική - με ελληνικούς υπότιτλους στη Nova 
Cyprus, από την Κυριακή, 15 Μαρτίου και κάθε 
Κυριακή, στις 04:00 μετά τα μεσάνυχτα, στο 
Novacinema4HD, ενώ η Prime Time προβολή 
της είναι τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου και κάθε Δευ-
τέρα, στις 22:00. Ο τρίτος κύκλος της σειράς 
φεύγει από τα θεματικά πάρκα που γνωρίσαμε 
κι εκτυλίσσεται στον πραγματικό κόσμο, με πρω-
ταγωνιστή τον Άαρον Πολ, ο οποίος θα βρεθεί 
μπροστά στα μεγαλεπήβολα σχέδια της Ντολό-
ρες, την οποία υποδύεται η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ. 
Η τρίτη σεζόν δεν θυμίζει τίποτα από όσα έχουν 
προηγηθεί, ενώ αναμένονται μεγάλες εκπλήξεις. 
Το «Westworld III» θα είναι διαθέσιμο και στις 
υπηρεσίες Nova Go και Nova on Demand, έτσι 
ώστε οι συνδρομητές να έχουν την ευκαιρία να το 
απολαύσουν όποτε το επιθυμούν και όπου και αν 
βρίσκονται. 

ΚαΙΝοΤοΜΙα 
Μετά από 33 χρόνια παρουσίας στην αγορά 
με το γνωστό πλέον έλαιο για ραγάδες, ουλές 
και δυσχρωμίες, το Bio-oil® λανσάρει ένα νέο, 
καινοτόμο προϊόν, ειδικά σχεδιασμένο για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της πολύ ξηρής 
επιδερμίδας. Το όνομά του, Bio-oil® Dry Skin 
Gel, με φόρμουλα διαφορετική από το κλασι-
κό έλαιο και ειδικά σχεδιασμένη για την ενυ-
δάτωση της πολύ ξηρής επιδερμίδας. Το νέο 
προϊόν παρουσιάστηκε στα Μέσα την Τετάρτη, 
04/03/2020, με εκδήλωση στον ιδιαίτερο 
χώρο του Aelia Wellness retreat. Το Bio-oil® 
Dry Skin Gel αποτελεί την επόμενη γενιά προϊό-
ντων για την αντιμετώπιση του ξηρού δέρματος. 
Βελτιώνει την τεχνολογία που υπάρχει μέχρι 
σήμερα, αντικαθιστώντας το νερό που υπάρ-
χει στην πλειοψηφία των συνθέσεων, με έλαιο, 
δημιουργώντας έτσι ένα 100% ενεργό προϊ-
όν. Η καινοτόμος σύνθεσή του περιέχει πολλά 
συστατικά που δρουν στο ξηρό δέρμα όπως 
ουρία, νιασιναμίδη, υαλουρονικό οξύ, βούτυρο 
καριτέ, γλυκερίνη, καθώς 
και επιπρόσθετα συστατικά 
που συγκρατούν την υγρα-
σία στην επιδερμίδα και βο-
ηθούν το προϊόν να εισχω-
ρήσει βαθύτερα στο δέρμα.

ΚΥΠρΙαΚοΣ ΕρΥΘροΣ ΣΤαΥροΣ -
ΚΛαδοΣ ΛΕΥΚωΣΙαΣ 

ΕΚδήΛωΣή… γΙα Τή Ζωή!
Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός - Κλάδος Λευ-
κωσίας, με τη συμμετοχή Κυπρίων και Ελλαδιτών 
καλλιτεχνών, διοργανώνει έκθεση και δημοπρα-
σία, με σκοπό την ενδυνάμωση του προγράμμα-
τος Κοινωνικής Πρόνοιας του Κλάδου Λευκωσί-
ας. Η εκδήλωση είναι εμπνευσμένη απ’ τη ζωή, για 
τη ζωή, γι’ αυτό και δεν θα μπορούσε να έχει άλλο 
όνομα παρά το όνομα… Life! Η έκθεση και δημο-
πρασία παρουσιάζει μοναδικά έργα τέχνης των 
100 καλλιτεχνών, όλα φιλοτεχνημένα με θέμα τη 
ΖΩΗ (LIFE) και επίκεντρο το αβγό. Το αβγό συμ-
βολίζει το ξεκίνημα και τη συνέχεια της ζωής, που 
δημιουργεί και εξελίσσεται. Τη ζωή, άλλωστε, προ-
στατεύει και το 
έργο του Ερυ-
θρού Σταυρού, 
του μεγαλύτε-
ρου Διεθνούς 
Ανθρωπιστικού 
Κινήματος, που 
μοναδικός του 
στόχος είναι 
να βοηθήσει 
έμπρακτα τον 
κάθε ευάλωτο 
συνάνθρωπό 
μας. 

ΣΤΕΛΝΟυΝ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΤυχΕΡΟ 
ΣΤΗ ΣυΝΑυΛίΑ ΤΗΣ DuA LIPA ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝίΑ
Η γαλλική μάρκα ανδρικής ένδυσης CELIo και ο ραδιοφωνικός 
σταθμός NrJ στέλνουν έναν μεγάλο τυχερό μαζί με ακόμα ένα άτο-
μο στη συναυλία της Dua Lipa στη Γερμανία, που θα πραγματοποιηθεί 
στις 20 Μαΐου 2020. Το όνομα του μεγά-
λου νικητή θα ανακοινωθεί το Σάββατο, 11 
Απριλίου 2020, στο κατάστημα CELIo στο 
My Mall στη Λεμεσό. Το όνομα του μεγά-
λου νικητή θα ανακοινωθεί το Σάββατο, 11 
Απριλίου 2020, στο live link που θα γίνει 
από τον ραδιοφωνικό σταθμό NrJ και θα 
εκπέμπει live από το My Mall Limassol.

EmiratEs
20 εκατομμύρια λήψεις για τήν εφαρμογή τής 

  starbuCks

«ΑΠΟΓΕίΩθΕίΤΕ» ΣΕ ΑφΡΑΤΑ 
ΚΑί ΑΠΑΛΑ ΣυΝΝΕφΑ
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ CLouD 
MACCHIATo!
Τα Starbucks αυτήν την άνοιξη σάς 
πάνε στα σύννεφα και υπόσχονται 
να απογειώσουν κάθε σας στιγ-
μή με το νέο Cloud Macchiato! 
Η εμπειρία macchiato περνάει σε 
άλλο επίπεδο χάρη στο βελούδι-
νο αφρόγαλα των δύο νέων και 
άκρως απολαυστικών ροφημάτων 
που θα ανακαλύψετε αποκλειστι-

κά στα καταστήματα Starbucks. 
vanilla Bean Cloud Macchiato 
ή Caramel Cloud Macchiato; 
Όποια και αν είναι η δική σας επι-
λογή, ένα εί-
ναι το σίγου-
ρο: θα γευ-
τείτε το κλα-
σικό αγαπη-
μένο ρόφημα 
Macchiato, 
όπως ποτέ 
ξανά! 

Βιο-οιL

  PELLInI

La Roche-Posay 
ςτήριΖει τούς ολύμΠιονικες τής ιςτιοΠλοΪας
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  Pellini

Η La Roche-Posay στηρίζει για τέταρτη συνε-
χή χρονιά τους ολυμπιονίκες της Ιστιοπλοΐ-
ας, Παναγιώτη Μάντη και Παύλο Καγιαλή 

και βρίσκεται ως Χορηγός Αντηλιακής Προστα-
σίας στο πλευρό τους στον δρόμο για τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες 2020, που θα διεξαχθούν στο 
Τόκιο. Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στα 
4 χρόνια συνεχούς στήριξης και τόσο η La Roche-
Posay όσο και οι ολυμπιονίκες δηλώνουν υπερή-

φανοι για τη συνέχεια της συνεργασίας. «Είμαστε 
ιδιαίτερα χαρούμενοι που γι’ ακόμα μια χρονιά 
έχουμε μαζί μας τη La Roche-Posay στο όμορφο 
και απαιτητικό ταξίδι μας για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο. Σε αυτήν τη δύσκολη χρονιά για 
εμάς χαιρόμαστε που η La Roche-Posay είναι και 
πάλι δίπλα μας», δηλώνει ο Παναγιώτης Μάντης, 
ενώ ο Παύλος Καγιαλής συμπληρώνει: «Η καθημε-
ρινή φροντίδα που μας παρέχει η La Roche-Posay 

σε ακραί-
ες καιρικές 
συνθήκες 
είναι πραγ-
ματικά 
σύμμαχος στην προσπάθεια που καταβάλλουμε. 
Ευχαριστούμε για άλλη μια χρονιά τη La Roche-
Posay και όλη την ομάδα της που μας στηρίζει σε 
όλη την προσπάθειά μας». 

leROY MeRlin 
Μήνας του Μαςτορα 

Ο μήνας του μάστορα είναι εδώ στη LEROY 
MERLIN και για όλον το μήνα Μάρτιο γιορτάζουν 
οι επαγγελματίες. Επαγγελματίες, μάστορες, τεχνί-
τες, εργάτες αλλά και έμπειροι ερασιτέχνες που 
αγαπούν να κατασκευάζουν, να επισκευάζουν και 
γενικά να δημιουργούν με τα χέρια τους, εμπνέ-
ουν τη LEROY MERLIN να δημιουργεί προτάσεις 
που καλύπτουν τις απαιτήσεις τους χτίζοντας τη 
σχέση τους με τα πιο γερά υλικά. Ένας μήνας 
γεμάτος προσφορές σε είδη που ενδιαφέρουν 
όλους τους επαγγελματίες, διαγωνισμούς αλλά 
και σεμινάρια και επιδείξεις από τους συνεργά-
τες της LEROY MERLIN, για μια μοναδική εμπει-
ρία μέσα και έξω από το κατάστημα. Στόχος της 
LEROY MERLIN να κάνει τη δουλειά του επαγ-
γελματία πιο εύκολη και γρήγορη. Γι’ αυτόν τον 
λόγο έχει ένα άτομο αφιερωμένο σε αυτόν. Τώρα 
ο κάθε επαγγελματίας μπορεί να μιλά με το ίδιο 
άτομο για τις παραγγελίες του στην απευθείας 
γραμμή για τεχνίτες στο 22473444. 

KYPwell 
το προϊον τής Kypwell 
lOOKinG UP FiRMinG 
eye Cream εξαςφαλίζεί 
το ςήΜα ewG VerIFIeD: 
FOR YOUR HealtH™
Η κυπριακή εταιρεία Kypwell, με την ολιστική, 
φιλική προς το περιβάλλον φιλοσοφία της, σας 
προτείνει το best seller προϊόν της, την κρέμα μα-
τιών LOOKING UP Firming Eye Cream. Το ξεχω-
ριστό αυτό προϊόν είναι από τις λίγες κρέμες μα-
τιών στον κόσμο με το σήμα EWG VERIFIED: For 
Your Health™, που πιστοποιεί τα υγιέστερα και 
ασφαλέστερα προϊόντα της παγκόσμιας αγοράς. 
Το διεθνές αναγνωρισμένο αυτό πρόγραμμα από 
το Environmental Working Group (EWG), ακο-
λουθεί αυστηρά κριτήρια ασφάλειας για τη χρή-
ση προϊόντων και έχει ως στόχο την προστασία 
της υγείας των καταναλωτών. Προϊόντα τα οποία 
εξασφαλίζουν αυτό το σήμα καταχωρούνται στην 
«πράσινη» κατηγο-
ρία καλλυντικών 
της βάσης δεδομέ-
νων της EWG Skin 
Deep® και πληρούν 
όποια επιπλέον κρι-
τήρια τίθενται από 
τους επιστήμονες 
της EWG. 

ενας ονείρεΜενο 
εςπρεςο ΚαΘε Μερα
Τον καταλαβαίνεις με την πρώ-
τη ματιά! Και τον αισθάνεσαι με 
όλες σου τις αισθήσεις. Με αψε-
γάδιαστο άρωμα, βελούδινος και 
κρεμώδης, χαϊδεύει τον ουρανί-
σκο ξυπνώντας ονειρεμένες ανα-
μνήσεις, από τον πρώτο καφέ της 
μέρας. Ο Pellini δεν είναι απλώς 
ένας καφές. Είναι τόσο ξεχωρι-
στός και ιδιαίτερος, γιατί έχει δη-
μιουργηθεί από αυθεντικούς λά-

τρεις του καλού καφέ. Εμπεριέχει 
στη σύστασή του το ιστορικό πά-
θος και την επιθυμία της ιταλικής 
οικογένειας Pellini να φτιάξει τον 
καλύτερο καφέ.  Διατίθεται στις 
υπεραγορές.

La Roche-Posay 
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

ΤώρΑ ΣΕ νΕΕΣ ΠΙΟ ΕλΚυΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΣΕ ΟνΕΙρΕΜΕνΕΣ ΓΕυΣΕΙΣ

Απολαύστε το όνειρο! Τα ροφήματα της σειράς 
Dream σάς προσκαλούν να τα δοκιμάσετε τώρα, 
σε νέα μειωμένη τιμή. Μέσα από μια ποικιλία 
γεύσεων που έχουν ως βάση το αμύγδαλο, το 
ρύζι και την καρύδα, τα ροφήματα Dream κατα-
ναλώνονται ζεστά ή κρύα, ενώ η ανάμειξή τους 
με δημητριακά δίνει απολαυστικές, υγιεινές γεύ-
σεις κατά τη διάρκεια όλης της μέρας. Τα Dream 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μαγειρική και 
ζαχαροπλαστική, ενώ συνδυάζονται υπέροχα με 
καφέ ή τσάι. Η διατροφική τους αξία είναι σημα-
ντική μιας και τα Dream ενισχύουν την καθημερι-
νή διατροφή με επιπρόσθετο ασβέστιο και βιτα-
μίνες χωρίς να περιέχουν ενισχυτικά γεύσης. Τα 
φυτικά ροφήματα Dream προμηθεύονται από την 
Tryfon Tseriotis LTD. 

φυτίΚα ροφήΜατα Dream

  ςίροπί atuss

ΓΙΑ ΑΠΟΤΕλΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΑνΤΙΜΕΤώΠΙΣΗ ΤΟυ βΗΧΑ 
Το σιρόπι Αtuss είναι ένα βοτανικό 
συμπλήρωμα, το οποίο προέρχεται 
από φύλλα κισσού. Το εκχύλισμα 
κισσού (Hedera Helix L) 
περιέχει τριτερπενικές σα-
πωνίνες, οι οποίες έχουν 
αποχρεμπτικές, αντισπα-
σμωδικές και αντιφλεγ-
μονώδεις ιδιότητες. Κλινι-
κές μελέτες έχουν δείξει 
ότι το εκχύλισμα κισσού 

(Hedera Helix L) είναι ασφαλές και 
αποτελεσματικό για τη συμπτωματική 
αντιμετώπιση του βήχα, εξουδετερώ-
νοντας τη φλεγμονή.   Πλεονεκτήμα-
τα του Atuss Syrup:

• βλεννολυτικό
• Ανακουφίζει από τον βήχα
• Aνοίγει τους αεραγωγούς
Το σιρόπι Atuss ΔΕν περιέχει 
ζάχαρη, αλκοόλ και χρωστι-
κές ουσίες, είναι κατάλληλο 
για διαβητικούς και έχει ευχά-
ριστη γεύση ροδάκινο.
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άνεση και εκμεταλλευτείτε κάθε 
δυνατότητα ενίσχυσης της θέσης 
σας. Εξαντλήστε κάθε περιθώριο 
συνεννόησης και συνεργασίας 
στις αναποδιές και προσπαθήστε 
να αποφύγετε λάθη ή παρατυπίες 
με νόμους και κανονισμούς.

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Φιλοσοφήστε και 
μελετήστε τις ιδιαιτε-
ρότητες των άλλων 

γύρω σας, καθώς μόνο έτσι θα 
έχετε την απάντηση και συγχρό-
νως θα μπορέσετε να δεχτείτε 
μερικά από αυτά που σας εκνευ-
ρίζουν. Μπορεί θεωρητικά να τα 
δέχεστε, αλλά στην πράξη εξα-
ντλείται γρήγορα η υπομονή σας. 
Στόχος σας είναι να κατανοήσε-
τε τους άλλους, για να μπορεί η 
τύχη να σας διευκολύνει στη συ-
νέχεια με πολλούς και ποικίλους 
τρόπους. 

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Όσοι είστε δεσμευ-
μένοι αποφύγετε τις 

μικρές περιπέτειες που μπορεί να 
σας τονώνουν, αν και ο σύντρο-
φός σας δεν θα είναι έτοιμος να 
δεχτεί κάτι τέτοιο. Προτιμήστε 
να ανανεώσετε τη σχέση σας και 
φροντίστε τον σύντροφό σας πε-
ρισσότερο, όχι για να τον πείσετε 
για τα συναισθήματα που τρέφε-
τε για το πρόσωπό του, αλλά για-
τί πιστεύετε ότι αυτή η σχέση έχει 
ακόμα να σας δώσει πολλά θετικά 
στοιχεία.

ιχθΥες 

20/2 - 20/3
Όσοι είστε ακόμα 
ελεύθεροι, η αναζή-

τηση του συντρόφου θα είναι έντο-
νη, γι’ αυτό έστω και την τελευταία 
στιγμή προσπαθήστε. Η διάθεσή 
σας θα είναι ρομαντική και κτητική 
παράλληλα και αυτό θα σας κάνει 
ιδιαίτερα γοητευτικούς. Αν πραγ-
ματικά θέλετε, μπορείτε να λύσετε 
το πρόβλημά σας. Η συναισθημα-

τική απραξία θα παραδώσει 
τη σκυτάλη και έτσι δεν θα 
νιώθετε ότι βρίσκεστε εκτός 
παιχνιδιού.

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Ακούστε προτάσεις 
και συμφωνίες που 

θα σας προτείνουν σχολαστικά 
και διερευνήστε τις πριν υπογρά-
ψετε, καθώς θα πρέπει να έχετε 
τον νου σας για παραλείψεις ή 
υποσχέσεις που δεν θα υλοποιη-
θούν στο έπακρο. O Κρόνος περ-
νάει στον Υδροχόο και θα σας 
δώσει τη δυνατότητα μιας καλύτε-
ρης αξιολόγησης φίλων, συγγε-
νών και αγαπημένων προσώπων.

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Η αγάπη που νιώθε-

τε για κάποια άτομα δεν σας δί-
νει το δικαίωμα της υπέρβασης 
των δικαιωμάτων ή των αδυναμιών 
τους. Ο διάλογος θα βοηθήσει 
όχι μόνο τις σχέσεις σας, αλλά 
και την εσωτερική σας ηρεμία. Η 
πίεση που θα νιώσετε μπορεί να 
προέλθει και από τα οικογενειακά 
βάρη που θα επωμιστείτε. Ακόμα 
και αν οι διαφορές θα προβάλ-
λουν έντονα, σχέσεις που αξίζουν 
θα αντέξουν στα χτυπήματα και 
θα συνεχιστούν.

τόξότΗς
23/11 - 21/12
Ακόμα και αν κάνε-

τε μια εξαρτημένη εργασία, μπο-
ρείτε ποικιλοτρόπως να γίνετε πιο 
αποδοτικοί και σαφώς πιο ανεξάρ-
τητοι. Κινηθείτε με μια μεγαλύτερη 

σμευτοι του ζωδίου διανύετε μια 
εύθραυστη εποχή στα ερωτικά 
σας θέματα. Γεφυρώστε μέσα 
από συζητήσεις, ευαίσθητες ή 
φιλικές, τυχόν διαφορές, χωρίς 
να χάσετε τον αισθησιασμό και 
τη γοητεία σας. Δείτε με σοβα-
ρότητα ένα φλερτ, όμως μην το 
επιδιώξετε μόνο και μόνο για να 
μην έχετε μοναξιά. 

Λεων
23/7 - 23/8
Οι μεταμορ-
φωτικές αλλα-

γές που συμβαίνουν στον κόσμο 
γύρω σας είναι προκλήσεις για 
αλλαγή πορείας ζωής. Χρειάζε-
ται δύναμη για να περιορίσετε 
τους φόβους σας για το μέλλον, 
όπως και μεγάλη προσπάθεια 
για να δεχτείτε την πραγματικό-
τητα όπως διαγράφεται. 

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Ο οικονομικός σας 
τομέας διατηρεί-

ται σε ικανοποιητικά επίπεδα και 
πρέπει να φροντίσετε να τον δια-
τηρήσετε έτσι. Οι ευκαιρίες που 
θα σας παρουσιαστούν για να 
καλυτερεύσετε τα έσοδά σας θα 
είναι πολλές, γι’ αυτό αναζητή-
στε τον σωστό τρόπο αποταμίευ-
σης, ώστε να μπορέσετε αργό-
τερα να αγοράσετε ένα σπίτι ή 
κάποιο άλλο υλικό αντικείμενο 
που χρειάζεστε.

κριός 

21/3 - 20/4
Μερικές αρχές σας 

είναι αναχρονιστικές και κάποιες 
άλλες τις έχετε προδώσει από 
συμφέρον. Φτάστε σε τελικές 
αποφάσεις, εντοπίζοντας τις θε-
τικές και αρνητικές επιπτώσεις, 
για να πάρουν τέλος τα πειράμα-
τα που κάνετε με εναλλακτικές 
στρατηγικές και να καταγράψετε 
τα αποτελέσματα με ακρίβεια. 
Είναι απαραίτητη ανάγκη να 
ισορροπήσετε για να μην κάνετε 
το λάθος να ανοίξετε για αλλού 
τα πανιά σας, ενώ η σχέση σας 
έχει ακόμα πορεία μπροστά της.

τΑΥρός
 21/4 - 21/5

Για αρκετά μεγάλο 
διάστημα ενεργού-

σατε σύμφωνα με τα πρέπει της 
ερωτικής και συντροφικής σας 
ζωής, όμως το μεγάλο ερώτημα 
που είχατε αν και ο σύντροφός 
σας κάνει το ίδιο, παραμένει. 
Ακόμα και αν υπάρξουν κάποιες 
απογοητεύσεις που θα δημιουρ-
γήσουν ένα συναισθηματικό 
κενό, αυτό θα επιβάλλει ένα πιο 
λογικό μοντέλο προσέγγισης.

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Έχετε την ανάγκη να 
σας αγαπούν, αλλά 

από την άλλη δεν έχετε την υπο-
μονή και την ανοχή που χρειάζε-
ται για μια νέα ερωτική ιστορία. 
Αφήστε τον εαυτό σας να κά-
νει μια νέα γνωριμία και ζήστε 
κάτι ξεχωριστό, που ακόμα και 
αν δεν θα είναι μόνιμο, θα είναι 
θετικό ως εμπειρία. Εάν περιορί-
σετε την εριστικότητα που έχετε 
τις περισσότερες φορές, θα αι-
σθανθείτε την ένταση του έρω-
τα και τη φρεσκάδα που μπορεί 
να σας δώσει μια ανανεωμένη 
σχέση.

κΑρκινός 

22/6 - 22/7
Εξυπηρετήστε 

τις βασικές σας ανάγκες περι-
φρουρώντας τη σχέση με τον 
σύντροφό σας από τους εξω-
τερικούς παράγοντες. Οι αδέ-

ZωδιΑ

  ΕΥΑ ΛΟΓΚΟΡΙΑ 15/03/1975

H Εύα Λογκόρια είναι Αμερικανίδα ηθοποι-
ός, σκηνοθέτις, παραγωγός και σεναριο-
γράφος. Έγινε διάσημη από τον ρόλο της 
στην αμερικανική σειρά «Νοικοκυρές σε 
απόγνωση» (Desperate Housewives) και 
έχει αποκτήσει το δικό της αστέρι στη 
Λεωφόρο της Δόξας. Είναι παντρεμένη 
με τον Μεξικανό εκατομμυριούχο Χοσέ 
Μπαστόν, πρώην πρόεδρο του τηλεοπτι-
κού δικτύου Televisa. Γέννησε το πρώτο της 
παιδί σε ηλικία 43 χρόνων. Ο μικρός Σα-
ντιάγκο γεννήθηκε δύο χρόνια μετά τον πλού-
σιο γάμο του ζευγαριού στο Μεξικό. Πρόσφα-
τα η πολυτάλαντη Εύα Λονγκόρια βρέθηκε πίσω 
από τις κάμερες για να σκηνοθετήσει το «Flamin 
Hot», τη βιογραφική ταινία της «Fox Searchlight» 
για τον Richard Montanez, ο οποίος δημιούργησε 
το πικάντικο σνακ «Flick' Hot Cheetos».
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τί πιστεύετε ότι αυτή η σχέση έχει 
ακόμα να σας δώσει πολλά θετικά 
στοιχεία.

τηση του συντρόφου θα είναι έντο
νη, γι’ αυτό έστω και την τελευταία 
στιγμή προσπαθήστε. Η διάθεσή 
σας θα είναι ρομαντική και κτητική 
παράλληλα και αυτό θα σας κάνει 
ιδιαίτερα γοητευτικούς. Αν πραγ
ματικά θέλετε, μπορείτε να λύσετε 
το πρόβλημά σας. Η συναισθημα

τική απραξία θα παραδώσει 
τη σκυτάλη και έτσι δεν θα 
νιώθετε ότι βρίσκεστε εκτός 
παιχνιδιού.

H Εύα Λογκόρια είναι Αμερικανίδα ηθοποι-

κού δικτύου Televisa. Γέννησε το πρώτο της 

ντιάγκο γεννήθηκε δύο χρόνια μετά τον πλού-
σιο γάμο του ζευγαριού στο Μεξικό. Πρόσφα-
τα η πολυτάλαντη Εύα Λονγκόρια βρέθηκε πίσω 
από τις κάμερες για να σκηνοθετήσει το «Flamin 
Hot», τη βιογραφική ταινία της «Fox Searchlight» 
για τον Richard Montanez, ο οποίος δημιούργησε 
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Δωρεά 1,25 εκατομμυρίου ευρώ για την 
καταπολέμηση του κορωνοϊού κάνει ο 
Ιταλός σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι. Συ-

γκεκριμένα, ο Ιταλός σχεδιαστής ανακοίνωσε 
πως δωρίζει ένα υπέρογκο ποσό σε τέσσερα 
νοσοκομειακά ιδρύματα της πατρίδας του, τα 
οποία αποτελούν σημεία αναφοράς για την κα-
ταπολέμηση και τη διάδοση του κορωνοϊού στη 
χώρα. Τα νοσοκομεία Luigi Sacco, San Raffaele, 
το Istituto dei Tumori στο Μιλάνο, καθώς και το 
Istituto Lazzaro Spallanzani στη Ρώμη θα επωφε-
ληθούν από αυτήν τη δωρεά. Το ποσό θα υπο-
στηρίξει επιπλέον και το Protezione Civile, το νο-
σοκομείο εθνικής αμύνης της Ιταλίας. Η ανακοί-
νωση έγινε την περασμένη Κυριακή, 8 Μαρτίου, 

αφού ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμά-
των με COVID-19 στην Ιταλία ανήλθε σε 7.375, 
ενώ ο αριθμός των θανάτων πληθαίνει. Να ση-
μειωθεί ότι ο Ιταλός Πρωθυπουργός Giuseppe 
Conte εξέδωσε διάταγμα το βράδυ του Σαββά-
του για την απαγόρευση των κινήσεων εντός και 
εκτός της Λομβαρδίας και 14 επαρχιών στις 
περιοχές Veneto, Emilia Romagna, Piedmont και 
Marche μέχρι τις 3 Απριλίου. Να σημειωθεί επί-
σης ότι ο χώρος της μόδας ήταν από τους πρώ-
τους που επλήγησαν από τον κορωνοϊό, καθώς 
τα πρώτα κρούσματα συνέπεσαν με τις Εβδομά-
δες Μόδας σε ολόκληρο τον κόσμο.  ok!  

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
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