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εΒεΛΥν 
ΚαΖαντΖΟΓΛΟΥ 
- τΖωρτΖ 
ΠαΠαΚωΣταΣ 
τΟ ΦΙΛΙ ΠΟΥ 
εΠΙΣΦραΓΙΖεΙ 
τΟν ερωτα 
τΟΥΣ

ΓΙωτα δαμΙανΟΥ - ΓΙωρΓΟΣ 
νεΟΦΥτΟΥ
ΠωΣ Θα ΓΙΟρταΣΟΥν 
την ημερα τΟΥ αΓΙΟΥ 
ΒαΛεντΙνΟΥ;

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
φωΤΟγρΑφΙΕΣ
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BIG
PICTURE

ΚΙΜ ΚΑΙ ΚΟΡΤΝΕΪ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ

ΣΕΞΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΣΤΑ AMFAR GALA
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝ, 
ΚΙΜ ΚΑΙ ΚΟΡΤΝΕΪ, ΕΚΛΕΨΑΝ 

ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΤΗΣΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ AMFAR GALA 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Aναμφισβήτητα η Κιμ Καρντάσιαν έκανε τους φωτογράφους 
να τρέχουν να την απαθανατίσουν, αφού η μαύρη Versace 
τουαλέτα της με το προκλητικό ντεκολτέ ήταν ό,τι καλύτερο 

για τη βραδιά. Η Κιμ περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με την αδελ-
φή της Κόρτνεϊ, φορώντας και εκείνη μια μαύρη τουαλέτα αναδει-
κνύοντας τα κάλλη της. Στο κόκκινο χαλί του ετήσιου γκαλά του 
Αμερικάνικου Ιδρύματος Έρευνας για το AIDS, που πραγματοποι-
ήθηκε στο Cipriani της Wall Street, περπάτησαν πολλές και λα-
μπερές παρουσίες. Ανάμεσά τους η Έλσα Χοσκ, η Χάιντι Κλουμ, η 
ηθοποιός Μίλα Γιόβοβιτς, η Κάντις Σουάνπολ, η Γουίνι Χάρλοου, η 
Λάις Ριμπέιρο, η Νίκι Χίλτον και πολλές άλλες. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ  

Η αδελφή της Κιμ, Κόρτνεϊ, εμφανίστηκε με 
μια μαύρη τουαλέτα και φωτογραφήθηκε με 
την αδελφή της.

Η εντυπωσιακή σέξι 
Κιμ Καρντάσιαν. 
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τα Φτερα τοΥ ερΩτα…

Όλα για τον έρωτα, γράφει ο άλλος 
και του απαντούν οι υπόλοιποι με 
διάφορα στιχάκια που αποκρύ-

βουν ότι πολλοί είναι αυτοί που έχουν πλη-
γωθεί από μια μεγάλη αγάπη. Όπως κι αν 
έχει εξελιχτεί όμως ένας έρωτας, δεν παύει 
να έχει τη δική του μέρα που γιορτάζει. Είναι 
ευκαιρία λοιπόν στη γιορτή του Αγίου Βαλε-
ντίνου να εκφράσετε κι εσείς αυτά που νιώθετε στον/στην αγα-
πημένο/η σας. Και μην σας πέσει βαρύ αν ο/η αγαπημένος/η 
σας μπορεί να μην δώσει την απαιτούμενη σημασία. ύπάρχουν 
πολλοί που δεν περιμένουν τη μέρα αυτή για να αποδείξουν κάτι, 
αλλά εμπράκτως δείχνουν και ζουν καθημερινά τον έρωτά τους. 
Είναι όμως και αυτοί που δεν γιορτάζουν καθόλου, είτε 
γιατί δεν έχουν ταίρι είτε γιατί δεν πιστεύουν στην αγάπη. 
Όπως και να ’χει, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν 
και να ξέρετε ότι είτε γιορτάζουμε είτε όχι τη μέρα αυτή, η 
αγάπη μπορεί να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους…

χριστινα πελεκανοΥ
christinap@diasmedia.com

Like
κάντε

κάντε Follow

www.facebook.com/OkMagazineCyprus

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

στο Instagram @OkMagazineCyprus
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ΕΒΕΛΥΝ 
ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ - ΤΖΩΡΤΖ 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΤΟ ΦΙΛΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥΣ

ΓΙΩΤΑ ∆ΑΜΙΑΝΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ;

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ•ΤΕΥΧΟΣ 572•10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019•2,90€ 



Feel at home like your own house relax and enjoy your coffee.
With 14 stores across the island.

Cozy library that will make book lovers drool.
Safe and hough playground for our little friends.

LAKATAMIA
SUPERSTORE
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Κάθε δημιουργιά του ητάν ενά μιΚρο Κομμάτι ονειρου. ετσι δεν 
θά μπορουσε το μουσειο V&A στο Λονδινο νά μην άφιερώσει μιά 
εΚθεση στον Κριστιάν ντιορ, στο εργο άΛΛά Κάι στην ΚΛηρονομιά 

που εχει άφησει στον Κοσμο τησ μοδάσ Κάι τησ άισθητιΚησ. 

ΈκθΈση μόδασ 

σχεδιάζοντάσ το ονειρο!

Mετά την έκθεση του 
2015 «Alexander 
McQueen: Savage 

Beauty», το μουσείο V & A διοργα-
νώνει την έκθεση «Dior: Designer of 
Dreams». Εκεί θα παρουσιαστούν  
500 εκθέματα, με 200 δημιουργίες 
haute-couture, δίπλα σε αξεσουάρ, 
φωτογραφίες μόδας, αρώματα, ει-
κονογραφήσεις και περιοδικά. Δι-
αρθρωμένη σε έξι τμήματα, η έκθε-
ση -την επιμελήθηκε η επιμελήτρια 
μοντέρνων υφασμάτων και μόδας 
στο Victoria and Albert, Οριόλ Κά-
λεν- ιχνηλατεί την ιστορία και την 
επίδραση του Κριστιάν Ντιόρ και 
των έξι διευθυντών δημιουργικού 
που τον διαδέχτηκαν στον γαλλι-
κό οίκο. Ξεκινά, ως οφείλει, από τα 
πρώτα βήματά του, τα ενδύματα που 
εμπνεύστηκε από την Μπελ Επόκ 
και επιδεικνύονται έτσι όπως φορέ-
θηκαν από την Πριγκίπισσα Μαρ-
γαρίτα της Αγγλίας, τη χορεύτρια 
μπαλέτου Μαργκότ Φοντέιν και την 

ηθοποιό Τζένιφερ Λόρενς. Μια μο-
ναδική δημιουργία του Γάλλου μόδι-
στρου ήταν το φόρεμα για τα 21α 
γενέθλια της Πριγκίπισσας Μαργα-
ρίτας, μια δημιουργία με διαμάντια 
που απαθανάτισε στην περίφημη 
φωτογραφία του ο Σέσιλ Μπίτον. 
Η γαλαζοαίματη είχε δωρίσει την 
τουαλέτα στο Museum of London 
το 1968, και τώρα αποκαταστάθη-
κε πλήρως για την έκθεση. Η «Dior: 
Designer of Dreams» είναι θεματικά 
δομημένη, κάθε αίθουσα εστιάζει 
σε διαφορετικές πλευρές του οίκου 
μόδας. Υπάρχει και αίθουσα στην 
οποία εξερευνάται η γοητεία που 
ασκούσαν οι κήποι πάνω στον Κρι-
στιάν Ντιόρ. Και άλλη μία, αφιερω-
μένη στο ατελιέ του οίκου Dior. Έως 
τις 14 Ιουλίου, οι επισκέπτες μπο-
ρούν να ταξιδέψουν στα 70 χρόνια 
ονείρου του Κριστιάν Ντιόρ. ok!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: V&A MuSeuM

Μέρος της έκθεσης 
στο Λονδίνο.

Η Πριγκίπισσα Μαργαρίτα με δημιουργία Dior, διακοσμημένη με 
διαμάντια για τα 21α γενέθλιά της.
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Χαρακτηριστικές δημιουργίες του μεγάλου 
Γάλλου μόδιστρου Dior.

Κάθε χώρος της έκθεσης αντικατοπτρίζει και 
διαφορετική χρονική περίοδο.
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ΤΟ ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ 

ΚΑΙ Η ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ, ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ 
ΤΟ ΚΡΥΟ. Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΣΣΕΞ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΙΕΡΟΔΟΥΛΕΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ… 
ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΠΑΝΑΝΕΣ

Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα μη-
νύματα που έγραψε η Δούκισσα 
του Σάσσεξ όταν επισκέφθηκε φι-

λανθρωπική οργάνωση που στηρίζει τις 
ιερόδουλες. Η Μέγκαν Μαρκλ κατά την 
επίσκεψή της στο Μπρίστολ στη Νοτιο-
δυτική Αγγλία, αψηφώντας το κρύο, επι-
σκέφθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Πρί-
γκιπα Χάρι, μια φιλανθρωπική οργάνωση 
που στηρίζει ιερόδουλες στην προσπά-
θειά τους να αλλάξουν τη ζωή τους. Μά-

λιστα, η εγκυμονούσα Δούκισσα βοή-
θησε τις εθελόντριες της οργάνωσης να 
πακετάρουν δέματα για τις ιερόδουλες, 
ενώ η ίδια δεν δίστασε να τους γράψει 
μηνύματα εμψύχωσης πάνω στις μπα-
νάνες. Σε δηλώσεις της η Μέγκαν είπε 
ότι είχε παρακολουθήσει μια εκπομπή, 
την οποία ξεκίνησε κάποιος στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες για ένα πρόγραμμα κολα-
τσιού στα σχολεία, όπου πάνω σε κάθε 
μπανάνα έγραφε μιαν αφιέρωση για να 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ-ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ

Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ… 
ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΡΟΥΧΑ

. Το ζευγάρι υποδέχτηκε πλήθος κόσμου που ήθελαν 
να τους γνωρίσουν από κοντά.

Τον ερχόμενο Απρίλιο θα γίνουν 
γονείς για πρώτη φορά
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Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ… 
ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΡΟΥΧΑ

κάνει τα παιδιά να νιώθουν όμορφα, γι’ 
αυτόν τον λόγο θεώρησε σωστό να κά-
νει το ίδιο. «Είσαι γενναία», «Αγαπήθη-
κες», «Είσαι ξεχωριστή», «Είσαι δυνα-
τή» είναι μερικά από τα μηνύματα που 
έγραψε πάνω στις μπανάνες. Αφού το 
πριγκιπικό ζεύγος ξεναγήθηκε στους 
χώρους της οργάνωσης, η Μέγκαν 
συναντήθηκε με μια πρώην ιερόδουλη, 
που είχε καταφέρει να φύγει από τους 
δρόμους και να φτιάξει τη ζωή της. 
Το ζευγάρι επισκέφθηκε επίσης και το 
Bristol Old Vic, το οποίο τυγχάνει να 
είναι το παλαιότερο εν λειτουργία θέα-
τρο του κόσμου. Παράλληλα, συνομί-
λησαν με παιδιά δημοτικών σχολείων 
και παρευρέθηκαν σε διάφορες εκδη-
λώσεις, παρότι το χιόνι έπεφτε συνε-
χώς.

Η ΜΕΤΑκόΜισΗ
Πάντως το ζευγάρι το τελευταίο διά-
στημα βρίσκεται σε εγρήγορση, αφού 
σε λίγους μήνες θα υποδεχθούν το 
πρώτο τους παιδί. σύμφωνα με τις τε-
λευταίες πληροφορίες, ο Χάρι και η 
Μέγκαν αποφάσισαν να εγκαταλεί-
ψουν το παλάτι του κένσιγκτον και 
μετακομίζουν στο Frogmore Cottage, 
στο Γουίνσδορ. Όπως φημολογείται, η 
Βασίλισσα Ελισάβετ τούς βοηθά στη 
μετακόμιση και μάλιστα ως δώρο τούς 
χάρισε έργα τέχνης από την ιδιωτική 
συλλογή της για να διακοσμήσουν το 
σπίτι τους. «Η Μέγκαν και ο Χάρι μπο-
ρούν να επιλέξουν κάποια έργα τέχνης 
για το Frogmore Cottage. Τους έχει δο-

θεί λίστα με πίνακες που είναι διαθέσι-
μοι και μπορούν να διαλέξουν τι τους 
αρέσει», δήλωσε πηγή. Η συλλογή της 
Βασίλισσας Ελισάβετ, φυσικά, είναι η 
μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή στον κό-
σμο και συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλ-
λων 600 έργα του Λεονάρντο Ντα Βί-
ντσι, 20 έργα του Μιχαήλ Άγγελου και 
50 έργα ζωγραφικής του καναλέττο, 
ενώ διαθέτει και σύγχρονα έργα από 
καλλιτέχνες όπως ο Άντι Γουόρχολ.

Η ΒόΗθόσ ΤΗσ ΜΕΓκΑΝ
Τις τελευταίες ημέρες λέγεται ότι η Μέ-
γκαν Μαρκλ ετοιμάζεται να σπάσει και 
πάλι το βασιλικό πρωτόκολλο με την 
απόφασή της να προσλάβει μια βοηθό 
που θα της κρατά το χέρι την ώρα που 
θα γεννάει. Όπως λέγεται, η βοηθός 
μητρότητας έχει ήδη κάνει αρκετές επι-
σκέψεις στο σπίτι του ζευγαριού αλλά 
και στο εξοχικό. Η δουλειά της βοηθού 
μητρότητας είναι να κατανοεί τον τοκε-
τό, να παρέχει συναισθηματική υποστή-
ριξη και τόνωση της μητέρας, να εφαρ-
μόζει φυσικές τεχνικές χαλάρωσης και 
να επιτρέπει στον σύντροφο, στην πε-
ρίπτωση αυτή στον Πρίγκιπα Χάρι, να 
συμμετάσχει στον τοκετό μέχρι τον βαθ-
μό που του επιτρέπουν οι δυνάμεις του. 
Όπως φημολογείται η βοηθός μητρότη-
τας της Μέγκαν λέγεται Λόρεν Μίσκον 
και θα είναι δίπλα στη Μέγκαν μαζί με 
μια μαία τον ερχόμενο Απρίλιο.  ok!

ΤΗσ ΠΑΡισ ΧΡισΤόΦΗ
ΦΩΤόΓΡΑΦιΕσ: KYΠΕ

ω ΤΡΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ 16.000 ΕΥΡΩ
Κατά την επίσκεψή της 
στο Μπρίστολ η Μέ-
γκαν εμφανίστηκε με 
ένα μαύρο Oscar de 
la Renta midi φόρεμα 
με animal print από 
μετάξι, με μακριά μα-
νίκια, διαφάνειες, και 
V neckline. Το φόρεμα 
αγγίζει τις 2.235 λίρες, 
ενώ τώρα που είναι 
σε έκπτωση η τιμή του 
φτάνει τις 1.401 λίρες. 
Η κομψή δούκισσα το 
συνδύασε με μαύρο 
παλτό Vintage William, 
που στοιχίζει 675 λί-
ρες και λαδί suede 
Sarah Flint μπότες αξί-
ας 531 λιρών. Το όλο 
σύνολο συμπλήρωναν 
τα γάντια και η τσάντα 
Ralph Lauren αξίας 
600 λίρων. Το κόστος 
της εντυπωσιακής της 
εμφάνισης στοίχισε 
3.702 λίρες.

Σε κάθε της εμ-
φάνιση η Μέ-
γκαν Μαρκλ 
καταφέρνει να 
ξεχωρίζει για 
τις στιλιστικές 
της επιλογές. 
Όταν επισκέ-
φθηκε το Εθνι-
κό Θέατρο της 
Μεγάλης Βρε-
τανίας, επέλεξε 
να φορέσει ένα 
nude Brandon 
Maxwell σύνο-
λο, φόρεμα με 
σακάκι, αξίας 
3.732 λιρών. 
Το σύνολο το 
συνδύασε με 
ψηλοτάκουνες 
Aquazzura γό-
βες των 440 λι-
ρών και με clutch 
της Carolina 
Herrera, 805 λι-
ρών. 

Η Μέγκαν επέλεξε 
τον οίκο Givenchy 
για να συναντη-
θεί με φοιτητές 
και ακαδημαϊκούς 
της Ένωσης Κοινο-
πολιτειακών Πα-
νεπιστημίων. Το 
μαύρο παλτό, αξί-
ας 2.120 λιρών, 
το πλισέ φόρε-
μα στην ίδια από-
χρωση, 2.000 λι-
ρών και οι nude 
Manolo Blahnik 
γόβες, αξίας 625 
λιρών, άφησαν τις 
καλύτερες εντυπώ-
σεις. Στο σύνολό 
της χάρισε λάμψη 
με σκουλαρίκια 
Dean Davidson και 
βραχιόλι Wwake, 
συνολικής αξίας 
762 λιρών. Το όλο 
λουκ άγγιξε τις 
5.507 λίρες.

Ένα από τα μηνύματα που έγραψε 
η Μέγκαν στις ιερόδουλες ήταν 
«Είσαι δυνατή».
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ΕμΕνα προσωπικα μΕ χαροποιησΕ το θΕαμα. Γιατι 
δΕν πρΕπΕι δηλαδη να υπαρχουν αντρΕσ μαζορΕτΕσ; 

ισοτητα κυριοι, ισοτητα στο Super Bowl.

Super Bowl

και αντρΕσ μαζορΕτΕσ! 

E ίχα μπει στο Instagram και έβλε-
πα το live της αγαπημένης Jlo, η 
οποία είχε καλέσει καμιά δεκα-

ριά φίλους της και από τη μια βλέπανε το 
Super Bowl και από την άλλη γιορτάζανε 
την επέτειο των δύο χρόνων με τον αγα-
πημένο της. Πάντως χάρηκαν οι περισ-
σότεροι με τη νίκη των Νιου Ίγκλαντ Πά-
τριοτς, που επέστρεψαν στο θρόνο τους, 
νικώντας 13-3 τους Λος Άντζελες Ραμς 
στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλά-
ντα, πανηγυρίζοντας για έκτη φορά το 
Super Bowl και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ 
των Πίτερμπουργκ Στίλερς.  Όμως αυτό 
το Super Bowl ήταν ακόμη πιο ξεχωρι-
στό, καθώς για πρώτη φορά υπήρχαν και 
άντρες ανάμεσα στις μαζορέτες. Ο Να-
πολέον Τζίνις και ο Κουίντον Περόν συμ-
μετείχαν στην ομάδα με τις μαζορέτες των 
LA Rams και καταχειροκροτήθηκαν, ενώ 
πρωταγωνίστησαν και στα φωτογραφι-
κά highlights του αγώνα. Δεν υπήρξε ποτέ 

απαγόρευση των ανδρών στις μαζορέτες 
στο NFL και είναι αρκετά συνηθισμένο να 
βλέπεις άντρες μαζορέτες με γυναίκες σε 
κολέγια και γυμνασιακούς ποδοσφαιρι-
κούς αγώνες στις ΗΠΑ. Ωστόσο καμιά 
ομάδα δεν το είχε τολμήσει μέχρι τώρα 
σε τόσο μεγάλη διοργάνωση. «Όλος ο 
κόσμος, ειδικά ο κόσμος της ψυχαγωγί-
ας, πρέπει να είναι ανοικτός. Και αν μπο-
ρείτε να κάνετε τη δουλειά, τότε γιατί όχι;» 
είπε ο Ναπολέον στο CBS μιλώντας για 
τη συμμετοχή του στην ομάδα με τις μα-
ζορέτες. «Είναι σαν ένα παραμύθι», είπε 
ο Κουίντον. Το δίδυμο των Λος Άντζελες 
Ραμς αποτελούν τους πρώτους άντρες 
σε μαζορέτες αγώνων του NFL μαζί με 
τον Jesse Hernandez των New Orleans 
Saints την περασμένη χρονιά και τους 
πρώτους που συμμετείχαν στον μεγάλο 
τελικό.  ok!

ΑΠΟ ΤΗΝ μΟΝιΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟυΛΟυ
ΦΩΤΟΓΡΑΦιΕΣ: ΚυΠΕ

Για πρώτη φορά ανάμεσα 
στις μαζορέτες έκαναν την 
εμφάνισή τους και άντρες 

μαζορέτες. 

Κατάμεστο το στάδιο Mercedes-Benz της Ατλάντα,  
που υποδέχθηκε τον αγώνα μεταξύ Νιου Ίγκλαντ 
- Πάτριοτς,  οι οποίοι  επέστρεψαν στον θρόνο τους 
νικώντας 13-3 τους Λος Άντζελες Ραμς.
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Το συγκρότημα Maroon 5 ανέλαβε το 
15λεπτο μουσικό διάλειμμα και πήρε 
μάλλον χλιαρές κριτικές. 

Ο «βασιλιάς» του touchdown δεν είναι άλλος από τον Τομ 
Μπρέιντι, τον σύζυγο της Ζιζέλ Μπούντχεν. To 38χρονο 
μοντέλο από τη Βραζιλία παρακολούθησε την αναμέτρηση 
από τις κερκίδες μαζί με τα  παιδιά της - τον 9χρονο 
Μπέντζαμιν και την εξάχρονη Βίβιαν.

Ο Τομ Μπρέιντι με την 
κόρη του Βίβιαν δίνει 
συνέντευξη αμέσως 
μετά τη μεγάλη νίκη 
των Πάτριοτς

  Το διάλειμμά!
Το Super Bowl, το μεγαλύτερο 
αμερικανικό αθλητικό γεγονός, 
εκτός από την ποδοσφαιρική 
αναμέτρηση είναι γνωστό για τις 
διαφημίσεις και το halftime show 
(ημίχρονο), στο οποίο έχουν 
ερμηνεύσει live μεγάλα ονόματα της 
μουσικής σκηνής. Στο ημίχρονο 
και μετά από ονόματα όπως οι 

Μάικλ Τζάκσον, Rolling Stones, 
Μπιγιονσέ και Lady Gaga, σειρά 
είχαν οι Maroon 5. Το δημοφιλές 
αμερικανικό συγκρότημα άνοιξε το 
show με πυροτεχνήματα, καπνούς 
και το τραγούδι «Harder to Breathe» 
από το 2002. Αργότερα ακολούθησε 
η μεγάλη επιτυχία «This Love» 
και ο Squidward, χαρακτήρας 

του «Μπομπ ο Σφουγγαράκης», 
παρουσίασε τον Τράβις Σκοτ που 
ερμήνευσε επί σκηνής το σινγκλ 
«Sicko Mode». 
Με φλόγες να «καίνε» στο βάθος 
της σκηνής και τους Maroon 5 να 
τραγουδούν με τον Σκοτ, ο Άνταμ 
Λεβίν άρχισε να τραγουδάει την 
πρόσφατη επιτυχία σε συνεργασία 

με την Cardi B, «Girls Like You». 
Το συγκρότημα συνόδευσε μια 
γκόσπελ χορωδία. Ακολούθησαν 
τα τραγούδια «She Will Be Loved», 
«The Way You Move», «Sugar» και 
«Moves Like Jagger». 
Ωστόσο, το show των Maroon 5 
δίχασε και τα σχόλια στο Twitter 
ήταν μάλλον αμήχανα.
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ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ MALL OF CYPRUS ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ 
ΕΚΑΝΕ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ 

ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΙΩΤΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ, ΓΝΩΣΤΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑ, ΓΙΩΡΓΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ

ΓΙΩΤΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

ΠΩΣ θΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ;

T ο ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερό του χρόνο 
το απόγευμα της Τετάρτης, 5 Φεβρουαρίου, και έκα-
ναν τη βόλτα τους στο Mall of Cyprus, έχοντας μαζί 

τους τα δυο τους παιδιά, την 9χρονη Σεμίνα και τον 6χρο-
νο Αντρέα. «Είναι τόσο αυξημένες οι υποχρεώσεις και των 
δυο,  που ελάχιστος ελεύθερος χρόνος τούς μένει και απο-
τελεί ιδανική ευκαιρία για οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά 
τους», λέει άνθρωπος του κοντινού τους περιβάλλοντος. Η 
Γιώτα εκείνη την ώρα είχε τελειώσει τη ραδιοφωνική εκπομπή 
της στο Ράδιο Πρώτο, όπου την ακούμε καθημερινά στις 
16:00-18:00 μαζί με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο, ενώ ο σύ-
ζυγός της μόλις είχε τελειώσει την προπόνηση με την ομάδα 
του. Το ερωτευμένο ζευγάρι,  που διανύει τον 14ον χρόνο 
κοινής ζωής, φέτος θα γιορτάσει 8 χρόνια γάμου προγραμ-
ματίζοντας ένα όμορφο πάρτι. Την Πέμπτη, που είναι και η 
γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, παρά το κουραστικό τους πρό-
γραμμα, θα περάσουν το βράδυ με τα παιδιά τους. «Αν και 
δεν είμαι λάτρης της συγκεκριμένης γιορτής, καλό είναι που 
υπάρχει και η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, για να μας υπεν-
θυμίζει αυτό που χάνουμε μες στην καθημερινότητα»,  είπε 
προ ημερών στη ραδιοφωνική εκπομπή της. Τον επόμενο 
μήνα, μόλις η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός 
ολοκληρώσει τα γυρίσματα για την εβδομαδιαία εκπομπή 
που παρουσιάζει με τον Αντρέα Δημητρόπουλο κάθε Σάβ-
βατο, στις 17:30,  με τίτλο "Περί Ορέξεως", θα ταξιδέψουν 
οικογενειακώς στην αγαπημένη τους Χαλκιδική για τις Απο-
κριές.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Tον Μάρτιο όλη η οικογένεια θα ταξιδέψει στη 
Χαλκιδική για τα Καρναβάλια.

«Αν και δεν είμαι λάτρης της συγκεκριμένης 
γιορτής, καλό είναι που υπάρχει και η ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου, για να μας υπενθυμίζει αυτό που 
χάνουμε μες στην καθημερινότητα»,  είπε η Γιώτα 
Δαμιανού, που ετοιμάζει μια ξεχωριστή βραδιά για 
τον σύζυγό της.

Το ζευγάρι βόλταραν στο Mall Of Cyprus με τα δυο τους 
παιδιά, την 9χρονη Σεμίνα και τον 6χρονο Αντρέα.



Τα Cyprus Tourism Awards 2019 αξιολογούν και αναδεικνύουν  
βέλτιστες πρακτικές και καινοτόµες πρωτοβουλίες επιχειρήσεων και φορέων  

του κυπριακού τουρισµού: από την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου  
µέχρι τις στρατηγικές επενδύσεις και τη συνεισφορά στην εθνική οικονοµία.

www.tourismawardscy.com & www.diasboussias.com

15 Φεβρουαρίου 2019

8 Μαΐου 2019

YΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ: Αντριάνα Χριστοφόρου, T: 22 580 815 E: christoforoua@diaspublishing.com 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Μαρία Βαρελάκη, T: 22 580819 M: 96 734392 E: m.varelaki@diasmedia.com 

H
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 Η αφορμΗ να ξεκινΗσω 
γυμναστΗριο μετα απο τρια 

χρονια Ηταν τα 10 κιλα που ειχα 
βαλει τον τελευταιο χρονο
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Έφθασες στη φωτογράφηση εντελώς 
ανανεωμένη, έχοντας κόψει τα μαλ-
λιά σου καρέ. Πώς πήρες αυτήν την 

απόφαση;
Ήταν μια απόφαση που πήρα αυθόρμητα και χωρίς 
ιδιαίτερη σκέψη! Ευτυχώς δεν το μετάνιωσα, γιατί 
συνήθως όταν παίρνουμε ξαφνικές αποφάσεις, στο 
τέλος το μετανιώνουμε. 

Νεοκλή, πώς αντέδρασες όταν την είδες;
Μου άρεσε πάρα πολύ! Φαίνεται η ηλικία της! Ό,τι 
κι αν κάνει η Άντρη, μου αρέσει. 

Τον συμβουλεύεσαι όταν είναι να κάνεις 
μια μεγάλη στυλιστική αλλαγή;
Ο Νεοκλής πάντα είναι ο άνθρωπος που θα ακού-
σω και θα συμβουλευτώ, παρόλα αυτά ποτέ δεν 
μου λέει κάτι αρνητικό! Πάντα με τα κομπλιμέντα 
του και τα καλά του λόγια! 

Νεοκλή, αντέδρασες ποτέ για κάποιο φό-
ρεμα που επέλεξε η σύζυγός σου και μπο-
ρεί να ήταν πολύ προκλητικό; 
Δεν θυμάμαι να έχω αντιδράσει για κάτι τέτοιο και 
γενικά είμαι άνθρωπος που θαυμάζει τη  γυναίκα 
του και επικροτεί τις επιλογές της!

Οι δικές σου ενδυματολογικές επιλογές, 
Νεοκλή, είναι καθαρά δική σου απόφα-
ση ή εμπιστεύεσαι το γούστο της συζύγου 
σου; 
Η Άντρη πάντα προσπαθεί να με συμβουλέψει 
όσον αφορά το ενδυματολογικό! Αλλά το στυλ που 
θέλει να υιοθετήσω δεν με αντιπροσωπεύει καθό-
λου, έτσι αποφάσισε και αυτή να μη  μου λέει τίπο-
τα και να με αφήνει να ντύνομαι όπως εγώ θέλω και 
όπως με εκφράζει. 
Άντρη: Δεν ήταν λίγες οι φορές που του αγόρασα 
ρούχα και τα άφησε στο ντουλάπι (γέλια).

Παλαιότερα δηλώσατε πως μείνατε για 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο πατρι-
κό σου σπίτι με τους γονείς σου, Άντρη. 
Πώς είναι η συμβίωση με τους γονείς; Επη-
ρέασε την προσωπική σας ζωή;
Σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο εύκολο να ζεις στο σπίτι 

μαζί με τους γονείς σου! Φυσικά έχει και τα θετικά 
η συμβίωση, π.χ. έτοιμο φαγητό, όμως σίγουρα δεν 
έχεις τον προσωπικό σου χώρο και χρόνο όταν 
ζουν στο ίδιο σπίτι τόσα άτομα. 

Σε λίγες μέρες είναι η γιορτή του Αγίου Βα-
λεντίνου. Πώς σκοπεύετε να περάσετε αυ-
τήν την ημέρα ή γενικά πώς την γιορτάζετε 
συνήθως;
Πριν αποκτήσουμε την Αργυρώ ήταν πολύ διαφορε-
τικά τα πράγματα! Ίσως να πηγαίναμε κάποιο ταξί-
δι, ίσως σε κάποιο ξενοδοχείο στην Κύπρο, τώρα 
όμως θέλουμε να περάσουμε την ημέρα με την 
κόρη μας. 

Αν σας έλεγα να μου πείτε μία μόνο στιγμή 
της ζωής σας που σας έχει μείνει αξέχα-
στη, ποια θα ήταν;
Νομίζω και για τους δυο η στιγμή που αντικρίσαμε 
για πρώτη φορά την Αργυρώ μας! Όταν γεννήθηκε 
η κόρη μας ήταν κάτι που σίγουρα μας σημάδεψε 
και θα μας μείνει αξέχαστο. 

Δεύτερο παιδί σκοπεύετε να κάνετε σύ-
ντομα;
Α: Σίγουρα θα κάνουμε και δεύτερο παιδί!
Ν: Εγώ θέλω πολύ σύντομα (γέλια).
Α: Εγώ θέλω να μεγαλώσει ακόμη λίγο η Αργυ-
ρώ και μετά! Φυσικά αν έρθει, θα είναι καλοδε-
χούμενο. 

Θα θέλατε άλλη μια κόρη ή ένα αγοράκι;
Ν: Τα παιδιά είναι ευλογία και χαρά! 
Α: Δεν θα είχα πρόβλημα να κάνω άλλη μια κορού-
λα, αλλά σίγουρα θα ήθελα και ένα αγοράκι. 

Η Αργυρώ τι σας λέει; Θέλει αδερφάκι; 
Πώς αντιδρά;
Δεν είναι σε ηλικία να καταλάβει τι είναι τα αδέρ-
φια, αλλά νομίζω βλέποντάς την πώς συμπεριφέρε-
ται με τους συμμαθητές της, θα χαιρόταν πολύ. 

Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησες γυμναστή-
ριο. Ποια ήταν η αφορμή;
Άντρη: Η αφορμή ήταν τα 10 κιλά που είχα βάλει 
τον τελευταίο χρόνο.

ΑΝΤΡΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ - ΝΕΟΚΛΗΣ 
ΣΚΟΥΡΟΥΜΟΥΝΝΗΣ

FULL IN LOVE!
 ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΤΑΙΡΙΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΑ 

ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ, ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ, 

ΤΟ ΝΕΟ HAIR LOOK ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑΣ, ΤΑ SOCIAL 
MEDIA ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΖΕΥΓΑΡΙ
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Σε μια εποχή που τα social media βρίσκο-
νται στο ζενίθ τους, σε φλερτάρουν άντρες 
διαδικτυακά; Πώς αντιδρά ο Νεοκλής;
Άντρη: Έχει τύχει να με φλερτάρουν διαδικτυακά, 
αλλά όχι έντονα! Πάντα θα το συζητήσω με τον Νεο-
κλή και τους αποφεύγω διακριτικά!

Πέρασε ποτέ κρίση η σχέση σας και πώς ξε-
περάστηκε; 
Άντρη: Όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται κατά και-
ρούς, το θέμα είναι να μπορούν να βρουν τον τρόπο 
να ξεπεράσουν τα εμπόδια και με αγάπη και κατανόη-
ση να προχωρήσουν!
 
Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σας ως 
ζευγάρι;
Άντρη: Δεν υπήρξε στιγμή που να είναι τόσο έντονη, 
ώστε να την χαρακτηρίσουμε ως δύσκολη! Μικρά κα-
βγαδάκια σίγουρα έχουμε, όπως όλοι!

Παλιότερα είχαν ακουστεί πολλά αρνητικά 
σχόλια όσον αφορά το νεαρό της ηλικίας 

σου και το ότι θα παρουσίαζες μια εκπομπή 
που έχει να κάνει με την Παράδοση. Πώς νιώ-
θεις ενάμιση χρόνο μετά, που τα νούμερα σε 
δικαιώνουν; 
Πάντα αγαπούσα την Παράδοση, μεγάλωσα με 
αυτή στην οικογένειά μου! Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί 
ένας νεαρός δεν μπορεί να ασχολείται με την Πα-
ράδοση! Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα νέων 
ανθρώπων που ασχολούνται με αυτήν και το τρανό 
παράδειγμα βρίσκεται κάθε εβδομάδα στις οθόνες 

μας, με τους καλεσμένους που φιλοξενούμε! Με 
αγκάλιασε ο κόσμος και θέλω να του πω ένα ευχα-
ριστώ! Είναι η δύναμή μου για να συνεχίσω 

Πληγώθηκες από αρνητικές κριτικές; 
Έκλαψες ποτέ; 
Οι φορές που πληγώθηκα από κριτικές είναι πολύ 
λίγες και νιώθω τυχερή! Δεν έκλαψα όμως ποτέ για 
δημοσιεύματα! 
 
Ποιο ήταν το δημοσίευμα που σε εξόργι-
σε; 
Με είχαν εξοργίσει όταν με κατηγόρησαν ότι πήρα 
τη θέση άλλης παρουσιάστριας και της στέρησα 
τη δουλειά της! Αυτό με εξόργισε, γιατί το σκηνικό 
ήταν εντελώς διαφορετικό. 

Νεοκλή, αντέδρασες ποτέ έντονα σε κά-
ποιο αρνητικό δημοσίευμα για τη σύζυγό 
σου;
Μια μόνο φορά αντέδρασα έντονα και πήρα τηλέ-
φωνο τον δημοσιογράφο να ζητήσω εξηγήσεις. Είχε 

ΜΕ ΕξΟργισΕ ΟτΑΝ ΜΕ 
κΑτηγΟρησΑΝ Πωσ 

ΠηρΑ τη θΕση Αλλησ 
ΠΑρΟυσιΑστριΑσ
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γράψει ένα πολύ παραπλανητικό δημοσίευμα για 
τη σύζυγό μου και με έκανε έξαλλο.

Η Παραδοσιακή Βραδιά άλλαξε ώρα και 
μετακόμισε τις Πέμπτες. Σε αγχώνει αυτό 
όσον αφορά τα νούμερα τηλεθέασης; 
σίγουρα με ανησυχεί το γεγονός, αλλά δεν αγ-
χώνομαι! Η εκπομπή θα συνεχίσει κανονικά ως 
έχει. με το ίδιο μεράκι και αγάπη από το κοινό, πι-
στεύω θα χρειαστεί τον χρόνο του να το μάθει και 
θα είναι δίπλα μας! 

Πώς είναι το πρωινό ξύπνημα στον πρώ-
το μουσικό σταθμό της Κύπρου Super 
Fm;
Το πρωινό ξύπνημα, αν και δύσκολο γιατί ξυπνάω 
καθημερινά στις 5.00 π.μ., το  έχω συνηθίσει! 
Αγαπώ το ραδιόφωνο και τη δουλειά μου και κάθε 
δυσκολία μπορεί να ξεπεραστεί! ok!   

Απο ΤοΝ γιωΡγο μιΧΑΗλ
φωΤογΡΑφοσ: ΒΑλέΝΤιΝοσ πΑπΑκωΝσΤΑΝΤιΝού

σΤύλισΤΡιΑ: μΑΡιΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗμΗΝΑ
Make up: paraDeisa Make up WorksHop 

σιγούΡΑ θΑ κΑΝούμέ 
κΑι δέύΤέΡο πΑιδι!



ΟΛΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΒΡΑΔΙΑ

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠτη
ΣΤΙΣ 21:15

www.sigmatv.com      sigmatvcy  |    SigmaTV
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ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΒΕΛΥΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΤΗΣ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΞΕΝΑΓΕΙ ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΠΟΤ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΒΕΛΥΝ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ - ΤΖΩΡΤΖ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

T ο ζευγάρι έκανε το πρώτο κοινό ταξίδι 
του στην Κύπρο μετά τη γνωριμία τους 
και ένα μεγάλο έρωτα που γεννήθηκε 

τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Αφορμή στάθη-
κε η συνάντησή τους στο κοινό κάλεσμα που 
είχαν αρχές Δεκεμβρίου στην παρουσίαση της 
συλλογής παπουτσιών της Μαίρης Συνατσάκη 
και όπως φαίνεται ήταν έρωτας με την πρώτη 
ματιά! Το εστιατόριο όπου έγινε η παρουσία-
ση είναι ιδιοκτησίας του Τζωρτζ Παπακώστα, ο 
οποίος γοητεύτηκε από την ομορφιά της Έβε-
λυν και την φλέρταρε, με εκείνη να ανταποκρί-
νεται. Τις επόμενες μέρες αφιέρωσαν πολύ 
από το χρόνο τους ο ένας στον άλλο με πολλά 
μηνύματα και συναντήσεις, όπου γεννήθηκε ο 
έρωτάς τους. Το περιοδικό ΟΚ! απαθανάτισε 
το απόγευμα της Παρασκευής 1 Φεβρουαρί-
ου το ζευγάρι στην οδό Στασικράτους στη Λευ-
κωσία να κάνουν τα ψώνια τους και να καταλή-
γουν σε γνωστό καφεστιατόριο. Οι δυο τους, 
μη κρύβοντας πλέον τον έρωτά τους, αντάλλα-
ζαν φιλιά στα χείλη καθ’ όλη τη διάρκεια της 

βόλτας τους, ενώ ο Τζωρτζ δεν άφηνε στιγμή 
από τα μάτια του την αγαπημένη του, ενώ σε 
κάποια στιγμή που το δρομάκι ήταν λίγο δύ-
σβατο την κρατούσε, προκειμένου να μη χά-
σει την ισορροπία της. Την επόμενη μέρα θε-
άθηκαν στη Λεμεσό σε μια όμορφη εκδρομή 
που έκαναν παρέα με τους καλούς φίλους του 
μοντέλου, τον ποδοσφαιριστή Μάριο Νικολά-
ου και τη σύζυγό του Τάνια Γεραλή. Επιστρέφο-
ντας στην Αθήνα ο Έλληνας σεφ μίλησε πρώτη 
φορά για την σχέση τους  και είπε: «Η Έβελυν 
είναι γυναικάρα, δύο μέτρα πόδια και μαλλί 
κόκκινο σαν την φωτιά. Δεν έρχομαι σε δύσκο-
λη θέση όταν πρέπει να μιλήσω για την Έβελυν 
απλώς δεν μου αρέσει να σχολιάζεται η προ-
σωπική μου ζωή. Με ενοχλεί που βλέπω συνέ-
χεια να βγαίνουν στην δημοσιότητα τα προσω-
πικά του καθενός, νομίζω είναι ωραίο να μέ-
νουν προσωπικά». ok!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Ο Έλληνας σεφ βοηθάει την 
αγαπημένη του να διασχίσει 

ένα δύσβατο δρομάκι.

Τα καυτά φιλιά στη 
μέση του δρόμου.

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Ο έρωτάς τους 
μετράει ήδη δύο 
μήνες.
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ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΕΡΟ ΠΑΡΤΙ ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ, 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΝΙΚΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΓΙΟΡΤΑΣΕ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 

Τ ις Notes live επέλεξε να διοργανώσει το 
βράδυ της Παρασκευής, 1η Φεβρουαρί-
ου, το πάρτυ των πέντε χρόνων πορείας της 

εταιρείας Valentinos Ioannou Architectural Design 
Studio ltd, ο Αρχιτέκτονας, Μηχανικός και Σύμβου-
λος για θέματα πολεοδομίας, Βαλεντίνος Ιωάν-
νου. Στο πάρτυ έδωσαν το «παρών» τους ο Πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Ανα-
στασιάδης, η σύζυγός του, Άντρη Αναστασιάδη, 
αλλά και πολλά γνωστά πρόσωπα της εγχώριας 
επιχειρηματικής, πολιτικής και κοσμικής ζωής του 
νησιού. Όλοι οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν την 
ειδικά διακοσμημένη κατάμεστη αίθουσα της μου-
σικής σκηνής Νotes Live, ενώ παρουσιάστρια της 
βραδιάς ήταν η Κωνσταντίνα Ευριπίδου. Το μοναδι-
κό σχήμα της μουσικής σκηνής με τους Γιώργο Θε-
οφάνους, Ευρυδίκη, Κωνσταντίνο Χριστοφόρου 
και Δέσποινα Ολυμπίου ανέλαβε το καλλιτεχνικό 
μέρος της βραδιάς, διασκεδάζοντας το κοινό μέ-
χρι τις πρώτες πρωινές ώρες. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ

Ο Γιώργος Θεοφάνους, η Ευρυδίκη, 
ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και η 
Δέσποινα Ολυμπίου διασκέδασαν τους 
παρευρισκομένους μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες.

Η Εύη και ο Χρίστος 
Μαραγκού.

 Ο Νίκος και η Έλενα 
Νικολαΐδου.

Η Φούλα 
Ξενοφώντος.
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 Ο Άντρος 
Καφφάς.

 Στο πάρτι παρευρέθη και ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης με τη 
σύζυγό του Άντρη.

Χαιρετισμό στο πάρτι έκανε και ο Νίκος 
Αναστασιάδης. Παρουσιάστρια της 
βραδιάς ήταν η Κωνσταντίνα Ευριπίδου.

Η εντυπωσιακή 
τούρτα για τα 5 

χρόνια λειτουργίας 
του γραφείου. 

Η Σήλια Πουργούρα και 
ο Janos Baldvieso.

Ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου.

Η Νεκτάρια Βλαδίμηρου και 
ο Κώστας Χάρπας.

Στην ομιλία του, ο Βαλεντίνος Ιωάννου 
μίλησε για τα πέντε χρόνια λειτουργίας 
του αρχιτεκτονικού γραφείου 
Valentinos Ioannou Architectural 
Design Studio ltd (VIA DESIGN STUDIO).

Ο Κυριάκος 
Ξυδιάς.

Ο Δώρος 
Αντωνίου.

Ο Λευτέρης 
Χριστοφόρου. 

Ο Βαλεντίνος Ιωάννου και 
ο  Δρ. Μιχάλης Ζήνωνος. 

Η Χριστιάνα 
Αντωνίου.
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αφιερωμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευσΗ 
θελεί παίδεία! 

Η εκπαίδευσΗ προσφερεί στον 
ανθρωπο τίσ γνωσείσ καί τίσ 
δεξίοτΗτεσ γία να βελτίωσεί 
τίσ συνθΗκεσ τΗσ ζωΗσ του 
καί ν’  αντεπεξερχεταί στΗν 

καθΗμερίνοτΗτα του. Η παίδεία, 
απο τΗν αλλΗ, είναί το 

συνολο των δίαδίκασίων που 
δίαμορφωνουν τον ανθρωπο ωσ 

μία ολοκλΗρωμενΗ προσωπίκοτΗτα. 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: gettyimage

Η εκπαίδευση, λοιπόν, προ-
ϋποθέτει την παιδεία, 
ώστε ένας νέος άνθρω-

πος να γίνει ένας ολοκληρωμέ-
νος ελεύθερος πολίτης. Γι’  αυτό 
είναι σημαντικό ο νέος άνθρω-
πος να παιδεύεται και να εκπαι-
δεύεται με τον πιο δημιουργικό 
τρόπο και έχοντας πάντα τη ρήση 
του Πλούταρχου στο πίσω μέρος 
του εγκεφάλου: «Το μυαλό είναι 
φωτιά που πρέπει να ανάψεις, κι 
όχι δοχείο που πρέπει να γεμί-
σεις».

Η επιλογΗ των σπουδων 
Είναι φανερό ότι η οικονομική 
κρίση και η αγωνία της επαγγελ-
ματικής αποκατάστασης μέσα 

σ' ένα περιβάλλον ολοένα αυ-
ξανόμενης ανεργίας πρωτοστα-
τούν στις επιλογές σπουδών των 
νέων. Όνειρα, επιθυμίες, κλίσεις 
δίνουν γρήγορα τη θέση τους σε 
μια ρεαλιστική επιλογή, η οποία 
βασίζεται στο τι θέλει η αγορά  
και το πόσο εύκολο είναι να απο-
κατασταθεί ο νέος μετά το πτυ-
χίο του. Όμως, αυτό δεν πρέπει 
να συμβαίνει γιατί στη ζωή πε-
τυχαίνει αυτός που προσπαθεί 
να κάνει τα όνειρά του πραγμα-
τικότητα. Αυτός που, όπως είπα-
με παραπάνω, έχει το θάρρος 
να «ανάψει» τη φωτιά και να μη 
γεμίσει απλώς το δοχείο. Και η 
φωτιά ανάβει με τη γνώση, το πά-
θος και το όραμα! 
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αφιερωμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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1) ΤΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ;
Σου αρέσει να παίζεις μουσική, να εξερευνάς τη 
φύση, να σχεδιάζεις; Μπορεί να σου αρέσουν οι 
ποικιλίες κρασιού, πιθανότατα μπορεί να είσαι ένα 
ανερχόμενο αστέρι του αθλητισμού. Ίσως να σου 
αρέσει να μαγειρεύεις και να γράφεις άρθρα γι’ 
αυτό. Μήπως λατρεύεις τα videogames; Ό,τι κι αν 
κάνεις, ξέρεις καλύτερα από τον καθένα τι σε χα-
ροποιεί και τι σε κάνει να νιώθεις γεμάτος από ζωή. 
Συνέχισε να εξασκείς αυτό που σου αρέσει με πεί-
σμα και θέληση. Μπορεί να σε οδηγήσει σε πράγ-
ματα που ούτε είχες φανταστεί ποτέ σου.
 
2) ΣΕ ΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΟΣ;
Ξέρεις ότι είσαι καλός σε κάτι όταν καταλαβαίνεις 
πλήρως το νόημα του αντικειμένου με το οποίο 
ασχολείσαι. Έχεις την ικανότητα να αναγνωρίζεις το 
σωστό, καθώς και το λάθος. Κατέχεις το περιεχόμε-
νό του τόσο καλά, που ξέρεις τον σωστό τρόπο να 
διορθωθεί. Όλοι ξέρουν μέσα σε γενικά πλαίσια σε 
ποιους τομείς είναι καλοί. Διότι, κατανοούν ότι δεν 
χρειάζεται να προσπαθήσουν τόσο πολύ για να το 
κατανοήσουν ή να το φέρουν εις πέρας, νιώθουν 
άνετα με αυτό. Συνήθως, για να επιτευχθεί αυτό το 
επίπεδο άνεσης, έχει προηγηθεί επανειλημμένη 
προσπάθεια και εξάσκηση.
 
3) ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΜΟΥ;
Το πάθος είναι σαν μία φλόγα που έρχεται από 
μέσα σου κάθε φορά που ακούς, κάνεις ή σκέφτε-
σαι γι’ αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο. Οτιδήπο-
τε κι αν είναι αυτό, άψυχο, έμψυχο, άυλο ή υλικό. Το 
πάθος είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό συναίσθημα. 
Είναι η αγάπη και ο ενθουσιασμός που νιώθεις για 
κάτι. Είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς να κά-
νεις το πρωί που θα ξυπνήσεις και το τελευταίο που 
θα κάνεις πριν τελειώσει η μέρα σου. Το να ασχο-

λείσαι με το πάθος σου θα σε γεμίζει πνευματικά 
και ποτέ δεν θα νιώσεις ότι κουράζεσαι, όσες ώρες 
και να ασχολείσαι με αυτό. Θα νιώθεις ότι έχεις και 
να δώσεις, αντίστοιχα, πάρα πολλά. Είναι και θα εί-
ναι για εσένα μία αστείρευτη πηγή έμπνευσης, δημι-
ουργίας, γνώσης και εξέλιξης.
 
4) ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ-ΧΑΡΙΣΜΑ ΜΟΥ;
Ταλέντο είναι αυτό που λέμε φυσικό χάρισμα. Νιώ-
θεις ότι γεννήθηκες γι’ αυτό, ότι το κατέχεις, ότι 
ήξερες πώς να το διαχειριστείς και να το αντιμετω-
πίσεις από πάντα, χωρίς απαραίτητα να σε καθο-
δηγήσει κάποιος. Συνήθως είναι μία ικανότητα και 
επιδεξιότητα, πέρα από το συνηθισμένο, που πα-
ρουσιάζεις σε έναν τομέα. Αρκετά συχνά ήδη από 
τα πρώτα στάδια της ενασχόλησής σου με αυτό. 
Είναι μία έμφυτη και ακατέργαστη δυνατότητα, που, 
όπως δηλώνει η λέξη «ακατέργαστος», χρειάζεται 
ακόμη περαιτέρω επεξεργασία και προσπάθεια 
για το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
πως ο Μότσαρτ μπορεί να ήταν ένα παιδί-θαύμα 
και από πολύ μικρή ηλικία να έδειξε ότι έχει ταλέ-
ντο στη μουσική, αν όμως δεν εξασκούσε το ταλέ-

ντο του συστηματικά με υπομονή κι επιμονή, δεν θα 
υπήρχε ποτέ αυτό το τεράστιο έργο μουσικής που 
άφησε στην ανθρωπότητα. Αυτό μου δίνει τη δυ-
νατότητα να σε οδηγήσω στο τελευταίο βήμα, το 
σθένος.
 
5) ΣΘΕΝΟΣ
Όλα τα παραπάνω περιείχαν έναν κοινό παρονο-
μαστή, το σθένος. Σθένος είναι το πάθος και η 
επιμονή για μακροπρόθεσμους στόχους. Είναι η 
αντοχή και η πίστη που έχεις σε αυτούς, δουλεύ-
οντας σκληρά καθημερινά για μέρες, μήνες ή και 
χρόνια. Να διατηρείς το κίνητρο για μεγάλα χρονι-
κά διαστήματα, μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος σου. 
Σθένος είναι το κατά πόσον είσαι διατεθειμένος να 
κάνεις θυσίες γι’ αυτό που αγαπάς και παθιάζεσαι. 
Σθένος είναι η δύναμη που έχεις να επιμένεις μετά 
από μία αποτυχία, είναι η επιθυμία να ξεκινήσεις 
ξανά και ξανά με νέα διδάγματα. Θεωρώ ότι είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που έχω διδα-
χθεί μέχρι στιγμής, γιατί χωρίς αυτό κανένα από 
τα προηγούμενα βήματα δεν μπορεί να επιτευχθεί 
πλήρως.  

Αυτό πόυ θΑ 
σόυ τΑιριΑζει 

συνήθωσ, 
σχόλή  Ή 

κΑτευθυνσή, 
είναι ένας συνδυασμός όλων 

των παραπάνω ή κάποιων 
από αυτά. Αν νιώθεις ότι έχεις 

χαθεί από τον στόχο σου ή από 
οτιδήποτε κι αν έχεις επιλέξεις, το 

οποίο θεωρείς ότι σου ταιριάζει, 
απαντώντας αυτά τα ερωτήματα 

στον εαυτό σου, να ξέρεις ότι θα 
μπορείς να βρεις τον δρόμο σου 

ξανά.

  όι ερωτήσεισ πόυ πρεπει νΑ κΑνεισ 

ΑφιερωμΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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αφιερωμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νέές θέςέις ςτα μέταπτυχιακα 
προγραμματα ςπουδώΝ ςτο 
κορυφαιο παΝέπιςτήμιο τής κυπρου. 
μέγαλος αριθμος υποτροφιώΝ

Mέταπτυχιακές 
ςπουδές 
ςτο παΝέπιςτήμιο κυπρου
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αφιερωμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

   Γιατι επιλεΓω 
   το πανεπιστήμιο Κύπρού

• Ποιοτική δημόσια παιδεία με διεθνή απήχηση
• Είναι το 64ο καλύτερο νέο πανεπιστήμιο παγκοσμίως 
(ΤΗΕ World University Rankings )
• Επαινείται από διεθνείς οργανισμούς ή επιτροπές  για την 
αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα 
• Πτυχία με κύρος, χαμηλά δίδακτρα, ευνοϊκά δάνεια, υπο-
τροφίες
• Διαθέτει διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό
• Προσφέρει ενδιαφέροντα, καινοτόμα, και επαγγελματι-
κώς στοχευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
• Παρέχει  στήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε όλη  
τη διάρκεια των σπουδών τους
• Έχει πλούσια υποδομή και άρτιες εγκαταστάσεις
• Παρουσιάζει υψηλό ποσοστό επαγγελματικής αποκατά-
στασης των αποφοίτων 

Περισσότερα από 100 μετα-
πτυχιακά προγράμματα σπου-
δών, σε επίπεδο Μάστερ και 

Διδακτορικού, προσφέρει το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 (έναρξη φοίτησης 
Σεπτέμβριος 2019).  
To Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει 
από το 1993 προγράμματα Μάστερ 
και Διδακτορικά, στην ελληνική και 

τουρκική γλώσσα, καθώς και σε άλλες 
διεθνείς γλώσσες. Τα τελευταία χρό-
νια έχει εισαχθεί ο θεσμός των διατμη-
ματικών και διαπανεπιστημιακών προ-
γραμμάτων (σε συνεργασία με διακε-
κριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού). 
Παρά τη σύντομη  ιστορία του στον 
εκπαιδευτικό χώρο της Κύπρου, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει απονείμει 
περισσότερους από 600 διδακτορι-

κούς τίτλους και 6.000 διπλώματα 
μάστερ. Έχει ήδη καθιερωθεί ως το 
κορυφαίο ερευνητικό και εκπαιδευτικό 
ίδρυμα στη χώρα και  αναγνωρίζεται 
ως κέντρο αριστείας στην περιοχή της 
Μεσογείου. Οι απόφοιτοί του, έχο-
ντας  αποκτήσει εκτενείς και εξειδικευ-
μένες γνώσεις υψηλού επιπέδου σε 
θέματα επιστημονικής αιχμής, σταδι-
οδρομούν σε διεθνείς εμβέλειας και 

κύρους εταιρίες,  οργανισμούς και πα-
νεπιστήμια. 
Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά και 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπου-
δών είναι πολύ ανταγωνιστικά, ενώ 
θα προσφερθεί σημαντικός αριθμός 
υποτροφιών βάσει ακαδημαϊκών κρι-
τηρίων στους νέους φοιτητές που θα 
γίνουν δεκτοί στα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα. 

Περισσότερεσ Πληρόφόριεσ για τις κενές θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 
τα κριτήρια εισαγωγής και τις υποτροφίες στην ιστοσελίδα της σχολής Μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου: 

http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/, email: graduateschool@ucy.ac.cy,  τηλέφωνο: 22894044.
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Το Τεχνολογικο 
ΠανεΠισΤήμιο 
κύΠρού εχει 
καΤασΤει Πλεον 
ή καλύΤερή 
εΠιλογή για 
Τούσ αύριανούσ 
φοιΤήΤεσ. 

σΠούδεσ με μελλον και αξια, 
γερεσ βασεισ για καριερα

Τα προγράμματά του απευθύνονται σε 
ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και  αποτε-
λούν ένα σημαντικό εφαλτήριο για 

όσους επιθυμούν να λάβουν εφόδια για 
μια διαπρεπή καριέρα σε επαγγέλματα του 
μέλλοντος. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα 
στοχεύουν να δώσουν στους αποφοίτους 
εξειδικευμένη γνώση ανώτερου επιπέδου σε 
τομείς αιχμής και να τους προσφέρουν  τα 
εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα στους 
επιμέρους τομείς ή για να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο. Τα 
δίδακτρα για την απόκτηση μεταπτυχιακού 
τίτλου ανέρχονται στις €4.100. 

Υψηλές προοπτικές 
απαςχοληςης
Η σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις 
ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασί-
ας και η δημιουργία εργοδοτήσιμων αποφοίτων 
είναι προτεραιότητα στο Τεχνολογικό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου. Γι’ αυτό το ΤΠΚ επικεντρώνεται 
σε κλάδους αιχμής με μεγάλη οικονομική, τεχνι-
κή και επιστημονική απόδοση και μεγάλη ζήτηση 
στη διεθνή αγορά εργασίας. Πρόσφατη έρευ-
να αποφοίτων (Οκτ. 2018) δείχνει ότι ποσοστό 
80,8% εξασφαλίζουν επαγγελματική αποκατά-
σταση κατά πλειοψηφία στους πρώτους έξι μή-
νες μετά την αποφοίτηση. 

αφιερωμα έκπαιΔέΥςη
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 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΜΑΣΤΕΡ (ΜΑ/ΜSc) 2019-20

Τμήμα Γεωπονικων 
επισΤήμων, 
ΒιοΤεχνολοΓιασ και 
επισΤήμήσ Τροφιμων 
(MSc) Γεωπονική Βιοτεχνολογία, με 
τις εξής κατευθύνσεις:
• Βιοτεχνολογία Φυτών
• Βιοτεχνολογία Ζώων
• Βιοτεχνολογία Τροφίμων

Τμήμα Διοικήσήσ 
ΞενοΔοχειων και 
Τουρισμου
(MSc) Διεθνής Διοίκηση Τουρι-
σμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
(MSc) Επιχειρηματικότητα και Διοί-
κηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 
Τμήμα εμποριου, 
χρήμαΤοοικονομικων 
και ναυΤιλιασ 
(MSc) Ναυτιλιακά και Χρηματοοι-
κονομικά
MSc) Ναυτιλιακά και Διοίκηση
(MSc) Χρηματοοικονομική Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων

Τμήμα πολυμεσων και 
Γραφικων Τεχνων
(MSc) Σχεδιασμός Διάδρασης, 
Interaction Design (εξ αποστάσεως 
πρόγραμμα, προσφέρεται στην αγ-
γλική γλώσσα σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο του Tallinn)
 
Τμήμα καλων Τεχνων
(ΜΑ) Ιστορία και Θεωρία 
της Τέχνης
 
Τμήμα ήλεκΤρολοΓων 
μήχανικων και μήχανι-
κων ήλεκΤρονικων 
υπολοΓισΤων και 
πλήροφορικήσ
(MSc) Ηλεκτρολογική Μηχανική
(MSc) Επιστήμη και Μηχανική Δε-
δομένων

ΕνημΕρωθΕίτΕ καί ακολουθηστΕ το τΕχνολογίκο 
ΠανΕΠίστημίο κυΠρου: 

Facebook https://www.facebook.com/CyprusUniversityTechnology 
Instagram https://www.instagram.com/cyprusuniversitytechnology 

Twitter https://twitter.com/CyUniTech 
You tube channel https://www.youtube.com/c/CyprusUniversityTechnology

ΠΕρίσσοτΕρΕσ ΠληροφορίΕσ:
Ιστοσελίδα www.cut.ac.cy    

Μεταπτυχιακά προγράμματα www.cut.ac.cy/masters 
Ηλ. Διεύθυνση: administration@cut.ac.cy studies@cut.ac.cy

τηλέφωνα 25002710 ή 25002711

Τμήμα ήλεκΤρολοΓων 
μήχανικων και μήχανικων 
ήλεκΤρονικων υπολοΓι-
σΤων και πλήροφορικήσ και 
Τμήμα μήχανολοΓων 
μήχανικων και επισΤήμήσ 
και μήχανικήσ υλικων
(MSc) Βιοϊατρική Μηχανική
 
Τμήμα μήχανολοΓων μή-
χανικων και επισΤήμήσ και 
μήχανικήσ υλικων
(MSc) Μηχανολογική Μηχανική
(MSc) Ενεργειακά Συστήματα 
 
Τμήμα πολιΤικων μήχανι-
κων και μήχανικων Γεω-
πλήροφορικήσ
(MSc) Πολιτική Μηχανική και Αειφό-
ρος Σχεδιασμός
(MSc) Γεωπληροφορική και Γεωχωρι-
κές Τεχνολογίες
 
Τμήμα νοσήλευΤικήσ
(MSc) Προηγμένη Νοσηλευτική και 
Φροντίδα Υγείας με τις  εξής κατευ-
θύνσεις:
• Προηγμένη Νοσηλευτική και 
Φροντίδα Υγείας στην κοινότητα
• Προηγμένη Νοσηλευτική 
Ογκολογίας
• Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική 
Νοσηλεία
• Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική 
Νοσηλεία με εξειδίκευση
στην Καρδιολογική Νοσηλεία
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ειδίκευ-
σης στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική - 
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

Διεθνεσ ινσΤιΤουΤο κυπρου 
Για Τήν περιΒαλλονΤική και 
Δήμοσια υΓεια
(MSc) Δημόσια Υγεία, Master in 
Public Health (MPH) (προσφέρεται 
στην αγγλική γλώσσα)
  
Τμήμα επισΤήμων 
αποκαΤασΤασήσ
(MSc) Γνωστική Νευροαπο-
κατάσταση /MSc  Cognitive 
Neurorehabilitation (προσφέρεται 
στην αγγλική γλώσσα)
 
κενΤρο Γλωσσων σε συνερ-
Γασια με Τμήμα πολυμε-
σων και Γραφικων Τεχνων
(ΜΑ) Τεχνολογικά Υποβοηθούμε-
νη Γλωσσική Εκμάθηση – CALL/ 
Master of Arts in Computer Assisted 
Language Learning-CALL (εξ αποστά-
σεως πρόγραμμα, προσφέρεται στην 
αγγλική γλώσσα)

ΑφΙΕΡωΜΑ ΕκΠαίΔΕυση
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Κάποιοι θά γινουν γονεις, Κάποιοι θά άνεβουν 
τά ςΚάλιά της εΚΚληςιάς Κάι Κάποιοι βριςΚοντάι 
ςτά ςΚάριά νά ςφράγιςουν τον μεγάλο τους 
ερωτά. το περιοδιΚο οΚ! επελεξε ερωτευμενά 
ζευγάριά του νηςιου μάς Κάι ςάς τά πάρουςιάζει 
ετοιμά νά ζηςουν μιά ξεχωριςτη βράδιά την 
ημερά του ερωτά, την πεμπτη, 14 φεβρουάριου.

πως θά γιορτάςουν 
τον ερωτά τους

Έρωτας χαμηλων τόνων
η σχέση τους διέρρευσε το καλοκαίρι του 2018 με τον περιζήτητο και 
πετυχημένο Κύπριο επιχειρηματία, που αποτελούσε μήλον της Έριδος 
για πολλές επώνυμες του νησιού μας. τελικά την καρδιά του κέρδισε 
η γοητευτική Έλις μισιρλή, με τους δυο τους να είναι μέχρι σήμερα 
αχώριστοι. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χαμηλών τόνων ζευγάρι  που 
αποφεύγει τις κοινές φωτογραφίες σε δημόσιες εμφανίσεις, μη θέλοντας 
να δίνουν τροφή για σχόλια. Φέτος θα γιορτάσουν τον πρώτο Άγιο 
Βαλεντίνο ως ζευγάρι και ετοιμάζουν κάτι ξεχωριστό για την περίσταση.

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΥ - ΕΛΙΣ ΜΙΣΙΡΛΗ

Έν αναμόνη τόυ μΠΈμΠη τόυς
Ο Γιώργος Εφραίμ και η Χριστιάνα Αριστοτέλους θα ολοκληρώσουν 
την ευτυχία τους υποδεχόμενοι το τέταρτο μέλος της οικογένειάς 
τους και, όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια, θα είναι αγοράκι. Η 
παρουσιάστρια αναμένεται να γίνει για δεύτερη φορά μαμά αρχές 
Μαΐου και στο σπίτι είναι όλα έτοιμα, καθώς και το παιδικό δωμάτιο 
του μπέμπη τους, του οποίου το ζευγάρι δεν αποκάλυψε ακόμη 
το όνομά του. Μιας και φέτος οι ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις το 
επιτρέπουν, θα περάσουν μαζί τον Άγιο Βαλεντίνο με ένα δείπνο στο 
σπίτι.

XΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜ

Γαμός χωρίς 
χρόνόδίαΓραμμα
Ένας έρωτας που 
μετράει τρία χρόνια 
και οδεύει στα 
σκαλιά της εκκλησίας 
χωρίς να έχει μπει 
χρονοδιάγραμμα. 
Έγιναν ζευγάρι 
αρχές του 2016 
ο διευθυντής του 
συγκροτήματος δίας 
και της τηλεόρασης 
ςίΓμα χρύσανθος 
τσουρούλλης και η 
Κύπρια δικηγόρος 
Έμιλυ Γιολίτη. Ζουν 
τον έρωτά τους και 
ταξιδεύουν σε όλον 
τον κόσμο. ό φετινός 
Άγιος Βαλεντίνος 
θα τους βρει σε 
σπίτι φίλων για ένα 
υπέροχο δείπνο.

ΑυτΗ θΑ ΕίνΑί Η ΧρΟνίΑ τΟυς
H ζωή τους τα τελευταία δυο χρόνια 
άλλαξε ριζικά μετακομίζοντας στην 
Κοπεγχάγη. Η Μαρία είναι συνεχώς 
στο πλάι του και στηρίζει την κάθε 
του απόφαση. τέλη Δεκεμβρίου 
έχουν επιβεβαιώσει πως θα ανέβουν 
τα σκαλιά της εκκλησίας, σε ένα 
γάμο που θα μονοπωλήσει τα 
φλας της δημοσιότητας. Ο Πιέρος 
ςωτηρίου και η Μαρία Κορτζιά είναι 
από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια 
του νησιού μας και το μόνο που 
απομένει για να ολοκληρώσουν 
την ευτυχία τους είναι ο καρπός 
του έρωτά τους, ένα παιδάκι που 
θα δημιουργήσει την ονειρεμένη 
οικογένειά τους.
 ΠΙΕΡΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
- ΜΑΡΙΑ 

ΚΟΡΤΖΙΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 
ΤΣΟΥΡΟΥΛΛΗΣ - 
ΕΜΙΛΥ ΓΙΟΛΙΤΗ

VALENTINE’S COUPLES αΠό τόν ΓίωρΓό μίχαηλ 
ΦωτόΓραΦίΈς: αρχΈίό όΚ!
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Θα έρΘέι η πρόταση 
γαμόυ;
μπορεί, όπως 
αποκάλυψαν, η σχέση 
τους να ξεκίνησε φιλική, 
όμως κατέληξε στον 
μεγαλύτερο έρωτα 
της ζωής τους. O 
Κωνσταντίνος παναγή 
και η Άντρεα Νικολάου 
νιώθουν όμορφα 
δείχνοντας δημόσια 
τον έρωτά τους. το 
παραμύθι που ζουν είναι 
μοναδικό και δεν είναι 
τυχαία η δήλωση της 
Κύπριας χορεύτριας 
«είχα ερωτευτεί τον 
Κωνσταντίνο 6 μήνες πριν 
τον γνωρίσω». το μόνο 
που περιμένουμε είναι η 
πρόταση γάμου από τον 
διεθνή ποδοσφαιριστή, 
και τα σχέδια για την 
ομορφότερη μέρα της 
ζωής τους.

Ο πρώτΟς ΆγιΟς ΒΆλεντινΟς 
θΆ εινΆι πιΟ ξεχώριςτΟς ΆπΟ 
πΟτε 
είναι ένα από τα πιο ταιριαστά 
ζευγάρια του νησιού μας. Δεν 
θέλουν να δίνουν δικαιώματα, δεν 
κρύβουν τον έρωτά τους και τον 
ζουν καθημερινά αφιερωμένοι ο 
ένας στον άλλο. ςχεδόν όλον τον 
ελεύθερο χρόνο τους ο πέτρος 
Άθανασίου και η Κλέλια γιασεμίδου 
τον περνούν μαζί, κάνοντας  
διαφορές δραστηριότητες, 
εκδρομές και μίνι ταξίδια. Η 
μέρα του Άγιου Βαλεντίνου θα 
είναι ξεχωριστή για το ζευγάρι, 
καθώς την επομένη ο πέτρος θα 
γιορτάζει τα 38α γενέθλιά του, 
συνεπώς το πάρτι θα είναι διπλό 
και αποκλειστικά για δυο. Ήδη η 
Κλέλια άρχισε τις προετοιμασίες 
για μια μαγική βραδιά.

ΚΛΕΛΙΑ 
ΓΙΑΣΕΜΙΔΟΥ 

- ΠΕΤΡΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΗ - ΑΝΤΡΕΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΛΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΖΟυν ςΆν 
πΆντρεμενΟι
Άπό την πρώτη στιγμή 
που αποκάλυψαν τον 
έρωτά τους βλέπουμε 
το ζευγάρι να τον 
ζει στο μάξιμουμ. Η 
Έλενα θεοδώρου μάς 
σύστησε τον νέο της 
σύντροφο την πρώτη 
μέρα του 2018, μέσα 
από φωτογραφίες 
τους στα χιόνια. Η 
συνέχεια ήταν να γίνει 
μέλος της οικογένειάς 
της γνωρίζοντάς τον 
και στον πατέρα της, 
που του έχει τεράστια 
αδυναμία. Οι δυο 
τους πέρασαν την 
ομορφότερη χρονιά 
της ζωής τους, γεμάτη 
αποδράσεις και στιγμές 
έρωτα. Δεν ξέρουμε 
εάν κάνουν σχέδια 
γάμου, ωστόσο η ζωή 
τους κυλάει ως να είναι 
παντρεμένοι.
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Θα ανέβουν τα σκαλια; 
Η σχέση της ιωάννας λαµπροπούλου και του Ραφαέλλου-στυλιανού 
σταύρου κρατάει χρόνια, όµως προς το παρόν δεν µπορούν να συζήσουν,  
αφού οι επαγγελµατικές υποχρεώσεις εκείνου είναι στη λεµεσό και της 
ιωάννας στη λευκωσία, έτσι δεν τους επιτρέπουν να µένουν µαζί. λατρεύουν 
όµως να κάνουν εκδροµές και ταξίδια, αφιερώνοντας 100% ο ένας 
στον άλλο. Πάντως η ηθοποιός δηλώνει πως περιµένει πρόταση από τον 
σύντροφό  της και δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο να δούµε γάµο σύντοµα.

Ο πρώτΟς ΆγιΟς ΒΆλεντινΟς με την μπεμπΆ τΟυς 
το ζευγάρι ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας την 1η ιουνίου όπως 
αποκάλυψε πρώτη φορά στο περιοδικό ΟΚ!. τον μάιο του 2018 απέκτησαν 
την κορούλα τους, που πήρε το όνομα γεωργία και μαζί της θα ζήσουν 
την ομορφότερη και πιο συγκινητική στιγμή της ζωής τους. Άυτό το 
διάστημα τούς βρίσκει σε πυρετό προετοιμασιών για τον γάμο τους και θα 
φροντίσουν ο πρώτος Άγιος Βαλεντίνος με τον καρπό του έρωτα τους να 
είναι πιο ξεχωριστός από ποτέ.

τον Μαιο Η αφιξΗ τΗσ ΜΠέΜΠασ τουσ
αρχές Μαΐου είναι έτοιµοι να υποδεχθούν το τρίτο µέλος της 
οικογένειάς τους, που θα είναι κοριτσάκι και στο οποίο ακόµη 
δεν αποφάσισαν ποιο όνοµα θα δώσουν, όπως δήλωσαν και σε 
αποκλειστική συνέντευξή τους στο περιοδικό οκ! Η σχέση τους που 
µετράει έξι χρόνια, εκ των οποίων το ένα είναι παντρεµένοι, οδηγείται 
σε αυτό που εκείνοι ονειρεύτηκαν. λίγους µήνες µετά τον γάµο τους 
έρχεται το πρώτο παιδί, που θα τους αλλάξει τη ζωή. ο Πανίκος είναι 
άνθρωπος των εκπλήξεων και σίγουρα σε αυτόν τον Άγιο βαλεντίνο θα 
φροντίσει να αφήσει τη σύζυγό του µε το στόµα ανοιχτό.

 ΚΡΙΣΤΥ ΑΓΑΠΙΟΥ - ΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ

 ΡΑΦΑΕΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ -
 ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

NIKOΛΑΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ - 
ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΣΕΛΕΠΗ

VALENTINE’S COUPLES
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ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ
Είναι αναμφίβολα 
το πιο εμβληματικό 
ζευγάρι της μουσικής 
βιομηχανίας. 
H Μπιγιονσέ 
και ο ράπερ 
σύζυγός της Jay-Z 
παντρεύτηκαν το 
2008. Γνωρίστηκαν 
όταν εκείνη ήταν 18 
χρονών και εκείνος 
30. Παρότι οι φήμες 
έδιναν και έπαιρναν, 
η σχέση τους 
δημοσιοποιήθηκε 
στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000, 
όταν κυκλοφόρησε ο 
πρώτος τους δίσκος 
«Bonnie & Clyde».

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ
Ο Τομ Χανκς και η Ελληνίδα σύζυγός του, 
Ρίτα Γουίλσον, είναι μαζί 30 χρόνια. Μπορεί 
το ζευγάρι να πέρασε πολλές δοκιμασίες 
και προβλήματα, αλλά εξακολουθούν να 
είναι ερωτευμένοι. Το ζευγάρι επισημοποίησε 
τη σχέση του το 1988. Γνωρίστηκαν στα 
γυρίσματα της ταινίας «The Volunteers» 
και απέκτησαν μαζί δύο γιους, τον Τσέστερ 
Μάρλον και τον Τρούμαν Θίοντορ.

ΤΟΜ ΧΑΝΚΣ-ΡΙΤΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ

ΜΑΖΙ ΓΙΑ 28 ΧΡΟΝΙΑ
Οι δύο ηθοποιοί 
γνωρίστηκαν στα 
κινηματογραφικά 
πλατό κατά τη διάρκεια 
των γυρισμάτων του 
φιλμ "The Experts". 
Παντρεύτηκαν το 
1991 και ένα χρόνο 
μετά απέκτησαν το 
πρώτο τους παιδί, τον 
Τζετ, που έχασε τη ζωή 
του το 2009, ύστερα 
από πρόβλημα υγείας. 
Είναι γονείς της Έλας 
και του Μπέντζαμι. 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ
Πρόκειται για έναν από τους 
μακροβιότερους γάμους 
στον «πλανήτη» των σταρ. 
Η Σίντι Κρόφορντ και ο 
Ραντ Γκέρμπερ μετρούν 
21 χρόνια έγγαμου βίου. 
Μαζί έχουν αποκτήσει 
δύο παιδιά, την Κάια και 
τον Πρίσλεϊ. Η βετεράνος 
της πασαρέλας είναι 
ευτυχισμένη και στέκεται 
επάξια δίπλα στο πλευρό του 
πολυεκατομμυριούχου Ραντ 
Γκέρμπερ. 

ΣΙΝΤΙ 
ΚΡΟΦΟΡΝΤ-

ΡΑΝΤ 
ΓΚΕΡΜΠΕΡ

ΤΖΟΝ 
ΤΡΑΒΟΛΤΑ-

ΚΕΛΙ 
ΠΡΕΣΤΟΝ

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΕΓΑΡΙΑ 
ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ ΑΓΑΠΗ

ΚΡΑΤΑΕΙ ΧΡΟΝΙΑ... 

  ΜΠΙΓΙΟΝΣΕ-JAY Z

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: KYΠΕ, ΕΡΑ

ΚΕΒΙΝ 
ΜΠΕΪΚΟΝ - ΚΙΡ 
ΣΕΝΤΓΟΥΙΚ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟ 
Το ζευγάρι γνωρίστηκε 
στα γυρίσματα της 
τηλεταινίας «Lemon 
Sky» το 1988 και 
παντρεύτηκαν την ίδια 
χρονιά. Απέκτησαν δύο 
παιδιά και είναι ακόμα 
παντρεμένοι. 
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ΤΕΖΕΝΙS 
ΣΥΛΛΟΓΗ VALENTINES

ΑΠΛΩΣ ΥΠΕΡΟΧΑ!
Αισθησιακά, σέξι και σαγηνευτικά. Τα εσώρουχα που 

δημιούργησε η Tezenis ακριβώς για τη γιορτή του Αγίου 
Βαλεντίνου. Τα εσώρουχα που τονίζουν στο μέγιστο 

τη θηλυκότητα της γυναίκας και αυτά που θα λατρέψει ο 
σύντροφός σας. Ταιριάζουν σε όλες και είναι διακοσμημένα 

όσο χρειάζεται με τις κατάλληλες καρδούλες, κόκκινα 
σημάδια του έρωτα, και μαύρες δαντέλες, δημιουργώντας 

ένα trendy look για όλες τις γυναίκες που γνωρίζουν 
καλά τον σωματότυπό τους. 



46

ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

Κόβεται τό σεξ; 

Τ ελευταία στιγμή καταφέραμε να βρούμε εισιτήριο 
για να παρακολουθήσουμε την απόλυτη sex coach 
Ειρήνη Χειρδάρη. Περιττό να σας πω ότι έγινε μια μι-

κρή μάχη για το ποια απ’ όλες μας στο περιοδικό θα πή-
γαινε να παρακολουθήσει το σεμινάριο. Με τα σωστά επι-
χειρήματα κατάφερα και κέρδισα το μαγικό χαρτάκι. Έτσι 
ένας καινούριος δρόμος, λίγο πιο… σέξυ, άνοιξε μπρο-
στά μου! Η Ειρήνη είναι καταπληκτική ομιλήτρια και ξέρει 
πώς να μεταδίδει το μήνυμα. Στο τέλος δεν άντεξα και τις 
έκανα κάποιες ερωτήσεις. Και είμαι σίγουρη ότι κάποιες 
από αυτές θα ήθελες να τις είχες κάνει εσύ! 

Είναι η Κύπρια μια σεξουαλικά απελευθερωμέ-
νη γυναίκα; 
Όχι, η Κύπρια δεν είναι απελευθερωμένη, έχει πολλά 
ταμπού και πολλές πεποιθήσεις, που τις κουβαλάει από 
τους γονείς της. Αν και είναι μορφωμένη γυναίκα, από την 
άλλη σεξουαλικά δεν είναι απελευθερωμένη. 

Οι Κύπριοι γνωρίζουν και ακολουθούν  το τα-
ντρικό σεξ; 
Όχι, οι Κύπριοι προτιμούν το κλασικό βρόμικο σεξ, το τα-
ντρικό σεξ προϋποθέτει ένα πνευματικό δέσιμο, ένα άλλο 
επίπεδο, που οι Κύπριοι ακόμη δεν το ασπάζονται. 

Πρέπει πάντα ο άντρας να είναι ο κυνηγός;
Η γυναίκα πάντα δίνει το πράσινο φως, ένα βλέμμα και 
ένα χαμόγελο είναι το πράσινο φως που θα κάνουν τον 
άντρα να καταλάβει ότι μπορεί να φλερτάρει. Δεν είναι 
κακό μια γυναίκα φυσικά να πει σε έναν άντρα «σε κοι-
τάζω εδώ και ώρα και μου αρέσεις,πώς σε λένε;». Γιατί ο 
άντρας μπορεί να είναι παθητικός και να ντρέπεται να κά-
νει το πρώτο βήμα, τότε δεν πρέπει να τρομάζουν οι γυ-
ναίκες, δεν είναι κακό να κάνουν πρώτες ένα κομπλιμέντο.

Οι γυναίκες ή οι άντρες έρχονται περισσότε-
ρο στα σεμινάριά σας;
Αν και έχω πολλούς άντρες πελάτες, ωστόσο στα σεμινά-
ρια δεν έρχονται, δεν νιώθουν άνετα να τους δουν άλλοι 
άντρες ότι ήρθαν σε ένα σεμινάριο για σεξ για να επιμορ-
φωθούν. Θα έπρεπε να τα ξέρουν όλα. Από την άλλη οι 
γυναίκες πιο εύκολα ζητούν τη βοήθειά μου και έρχονται 
στα σεμινάριά μου, έχω πάρα πολλές Κύπριες γυναίκες 
πελάτισσες, με τις οποίες δουλεύουμε μέσω SKYPE, για-
τί τον περισσότερο χρόνο είμαι στην Ελλάδα. Αυτό, βέ-
βαια, δείχνει ότι εδώ υπάρχει μια «δυσλειτουργία», υπάρ-
χουν πολλά ταμπού στη σύγχρονη γυναίκα της Κύπρου. 
Είναι μια σέξι γυναίκα η Κύπρια, μια περιποιημένη γυναίκα, 
αλλά δεν περνά στο φλερτ, δεν αφήνεται.

Ποιες είναι οι ερωτογενείς ζώνες στον άντρα 
και ποιες στη γυναίκα;
Όλο το σώμα είναι μια ερωτογενής ζώνη (όλο το δέρμα), 
από τα μαλλιά μέχρι τις πατούσες. Το κεφάλι, ο λαιμός, η 
σπονδυλική στήλη (χαμηλά), το στήθος περισσότερο στις γυ-
ναίκες (οι θηλές), και σίγουρα τα γεννητικά όργανα. Και να 
ξέρετε ότι η γυναίκα είναι ένα ον προικισμένο με πιο πολλά 
νεύρα ηδονής, νιώθει περισσότερο την ηδονή από τον άντρα. 

Τι θα συστήνατε σε ένα ζευγάρι να κάνει την 
ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου για να αναθερμάνει 
τη σχέση του; 
Καλό θα ήταν να ξεκινήσουν τη βραδιά τους με ένα 
ωραίο ελαφρύ δείπνο, γιατί αν θέλουμε να έχουμε μια 
νύχτα με πολύ σεξ, πρέπει να έχουμε ελαφρύ στομάχι και 
να καταναλώσουμε μαύρο υδατάνθρακα. Μακαρόνια 
ολικής αλέσεως, λοιπόν, ένα κόκκινο κρασάκι και παστά 
σύκα! Μετά η γυναίκα μπορεί να του χαρίσει ένα ερωτι-
κό μασάζ με λάδι καρύδας και λίγες σταγόνες Υλάνγκ-
Υλάνγκ, που βοηθάει στο ξύπνημα των αισθήσεων, να 
ανάψει κεράκια και να βάλει να ακούγονται  ταντρικές 
μουσικές και με ΟΛΟ της το σώμα να κάνει στο σώμα 
του άντρα μασάζ όχι μόνο με τα χέρια. Το μυστικό εκείνης 
της μέρας όμως να ξέρετε ότι είναι η σύνδεση, γιατί τον 
ερωτεύτηκε, τότε που τον γνώρισε, γιατί διαλέγει να είναι 
με αυτόν τον άντρα μετά από τόσα χρόνια. Πρέπει να γί-
νει μια εξομολόγηση, πρέπει να ειπωθούν πράγματα, να 
του πει ότι τον αγαπάει και τον εκτιμάει γιατί μέσα στη σα-
ρωτική καθημερινότητα ξεχνάμε τους λόγους που εμείς 
οι δύο είμαστε μαζί. Η ερωτική αγάπη είναι η πιο δυνατή 
εμπειρία της Ζωής! ok!   

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑρίΑ ΤΖΟΖΕφ  

σιγόυρα όχι! Δεν Κόβεται, αλλα Καλυτερό μπόρει να γινει. πώσ; 
απλώσ χαλαρώνεισ Και αΚόλόυθεισ τισ συμβόυλεσ τησ ειρηνησ 

χειρΔαρη, τησ γνώστησ sex coach, πόυ βρεθηΚε στην Κυπρό. 
ΦυσιΚα τό όΚ! πηγε στό ε.Κα.τε. στη λευΚώσια Και εΚανε τισ 

Καταλληλεσ ερώτησεισ για να μαθει τα παντα γυρώ από τό σεξ! 

ΤΑΝΤΡΙΚΟ ΣΕΞ
Η ΤΑνΤρΑ ΕίνΑί ΑΛΧΗΜΕίΑ Κί ΕΠίΣΤΗΜΗ 
ΜΑΖί. ΕνώνΕί ΤΗ ΣΕξΟΥΑΛίΚΟΤΗΤΑ  ΜΕ 

ΤΟ ΠνΕΥΜΑ ΚΑί ΤΗν ΚΑρΔίΑ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ 
ΤΗν ΑνώΤΑΤΗ ΣΥνΕίΔΗΤΟΠΟίΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΕξΟΥΑΛίΚΗΣ ΜΑΣ ΕνΕρΓΕίΑΣ 

ΚΑί ΤΗν ΑΠΕΛΕΥΘΕρώΣΗ ΤΗΣ. 
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INFO 
Η Ειρήνη Χειρδάρη γεννήθηκε 
στην Κέρκυρα και ζει στην 
Αθήνα από τα 17 της. Σπούδασε 
δημοσιογραφία και ξεκίνησε να 
γράφει σε έντυπα στα είκοσί της 
χρόνια. Έχει συνεργαστεί με τα 
μεγαλύτερα ελληνικά περιοδικά 
("Γυναίκα", "Κλικ", "Marie Claire", 
"Cosmopolitan", "Lifo", " Έψιλον", 
κ.ά.), καθώς και με έντυπα του 
διεθνούς Τύπου, ενώ επί σειράν 
ετών υπέγραφε τη δημοφιλή 
στήλη σεξ "Βedtime Stories", της 
εφημερίδας "Lifo". Είναι δημιουργός 
του www.sexelixis.gr, του πρώτου 
ολοκληρωμένου σάιτ για το σεξ και 
τις σχέσεις στην Ελλάδα.



BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Γίνε ο 
«Βαλεντίνος» 
μου!
με τα Βελη του ερωτα να 
δίαπερνουν καθε κυτταρο 
μας, επίλεΓουμε προϊοντα 
που θα κανουν τα φίλία 
μας πίο φλοΓερα, το 
ςωμα καί τα μαλλία μας 
πίο θελκτίκα, καί τον 
«Βαλεντίνο» μας ακομη 
πίο ερωτευμενο μαζί
 μας!
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Rouge Allure Liquid 
Powder, Chanel, μια νέα γε-
νιά ματ υγρού κραγιόν που δη-
μιουργεί μια ξεχωριστή, απαλή 
πουδρέ αίσθηση στα χείλη με 
ένα μοναδικό θολό-ματ μακράς 
διάρκειας αποτέλεσμα. η αι-
σθητικά κρεμώδης υφή του σαν 
δεύτερο δέρμα γλιστράει εκπλη-
κτικά στα χείλη, μαλακώνοντάς 
τα κατά την εφαρμογή, και τους 
δίνει ένα αίσθημα άνεσης και 
ελευθερίας. Θα το βρείτε σε 6 
αποχρώσεις. 

Luxe Lip Matte Lipstick, 
Bobbi Brown, κραγιόν 

που προσφέρουν πραγμα-
τικά έντονη απόδοση του 

χρώματος, αλλά και άνετη 
εφαρμογή. εμπλουτισμένο 

με έλαια, η πλούσια υφή 
του προσφέρει το απόλυτο 
ματ look και αίσθηση ελα-
φριά σαν πούπουλο, που 
διαρκεί έως 12 ώρες. Θα 

το βρείτε σε 18 πολυτελείς 
αποχρώσεις.

Color Vibrancy Goji Hair 
Food, για βαμμένα μαλλιά, 
από τη σειρά Fructis Hair Food 
της Garnier, ειδικά σχεδιασμέ-
νη για να διατηρεί τα βαμμένα 
μαλλιά ζωντανά, με ανάλα-
φρη υφή και άρωμα Antidote 
από κόκκινα φρούτα, καθώς 
και άρωμα τριαντάφυλλου. Δι-
ατηρεί τη λάμψη των μαλλιών 
τέσσερεις φορές περισσότε-
ρο ως μάσκα που ξεβγάζεται. 

UniqOne All In One 
Hair Treatment, Revlon 

Professional, σπρέι με 10 απο-
δεδειγμένα οφέλη για τα μαλλιά, 

καταπολεμά το φριζάρισμα, ξε-
μπλέκει και διατηρεί το χρώμα, θρέ-
φει, ενυδατώνει και προστατεύει τα 
μαλλιά σε λίγα λεπτά! ιδανικό για 
όλους του τύπους μαλλιών. Θα το 

βρείτε σε 3 εξαιρετικά αρώματα 
Original, 

Modern Matte 
Powder Lipstick, 
Shiseido, χάρη στο 
νέο σχεδιασμό του, 
αυτό το κραγιόν θα 
σας επιτρέψει να κάνε-
τε το τέλειο περίγραμ-
μα, χωρίς να χρειάζε-
ται να χρησιμοποιήσε-
τε το lip liner. παρά το 
ματ τελείωμα που αφή-
νει στα χείλη σας, είναι άνετο 
και δρα σαν lip balm που διατη-
ρεί τα χείλη βελούδινα.

Red Passion,  B.U. έφθασε για να μας 
εμπνεύσει, να μας γοητεύσει και να μας 
συγκινήσει με το άρωμά του! το αγαπημέ-
νο μας νεανικό άρωμα έφτασε για να υπεν-
θυμίσει αλλά και να μας προ(σ)καλέσει να 
ζούμε την κάθε μας στιγμή με πάθος. 

Pop Splash™ 
Lip Gloss + 
Hydration, 

Clinique, με συστα-
τικά που θρέφουν 
και ενυδατώνουν 
τα χείλη, αυτό το 
gloss με την πρω-

τοποριακή σύνθε-
ση προσφέρει pop 

χρώμα που διαρκεί, 
είναι ανάλαφρο και 
δεν κολλάει. Θα το 

βρείτε σε 12 απο-
χρώσεις!

Relaxing Blend, Biotherm, ακριβώς ό,τι χρει-
άζεστε για να χαλαρώσετε. τα μούρα και το δεν-
δρολίβανο βοηθούν το μυαλό να χαλαρώσει και 
αφήνουν την επιδερμίδα καθαρή και ελαφρώς 
αρωματισμένη. ακολουθήστε τα βήματα τελετουρ-
γίας της σειράς: Βήμα 1: Scrub. Βήμα 2: αφρός 
καθαρισμού. Βήμα 3: ενυδατική κρέμα με μούρα 
& δενδρολίβανο.

The Longwear 
Lipstick και βερ-
νίκι νυχιών, 3ina, 

ισπανικό makeup 
brand, Cruelty 

free και Paraben  
free. Θα τα βρεί-

τε αποκλειστικά 
στα  πολυκαταστή-

ματα Debenhams 
Engomi, στη 

λευκωσία  και  
Debenhams 

Zenon, στη λάρ-
νακα. 
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Red… 
addiction
Το κοκκινο Της φωΤιάς, 
Το χρωμά Του πάθους 
κάι Του έρωΤά μάς 
ξέςηκωνέι! έιδικά Τωρά 
που πληςιάζέι η γιορΤη 
Του άγιου ΒάλένΤινου, 
ξέχωριζουμέ Τά άρωμάΤά 
που θά άγκάλιάςουν Το 
κορμι μάς, γιά νά γινέι 
πιο ποθηΤο κάι ςέξι!

BEAUTY

NARCISO Eau de 
Parfum Rouge, 
Narciso Rοdriguez, 
ένα εξαιρετικά σαγη-
νευτικό άρωμα που εξε-
ρευνά περαιτέρω την 
τέχνη του πάθους.

Red Roses, Jo Malone London, η σειρά που θα ενθουσιάσει 
όλες όσες λατρεύουν τα αρώματα με βάση το τριαντάφυλλο. Οι νό-
τες κορυφής του είναι το λεμόνι και η μέντα, οι μεσαίες νότες του η 
βιολέτα και το τριαντάφυλλο Βουλγαρίας και στη βάση του έχει το 
μελισσοκέρι. Απλά ερωτεύσιμο! 

The Only One 2, 
Dolce&Gabbana, συνε-
χίζει τη floriental κληρονο-

μιά της σειράς The Only 
One με μία μεθυστική νέα 
μυρωδιά,  που ενισχύεται 
με fruity red notes. Θα το 

λατρέψετε! 

Rosa Absolute Bath 
Shower Gel, Molton 
Brown, κρύβει τα μυστικά 
ενός πολυτελούς, κόκκινου 
τριαντάφυλλου. Φραγκο-
στάφυλλο, βατόμουρο και 
φράουλα, μαζί με κόκκινα 
μούρα, κανέλα και γαρίφα-
λο, δημιουργούν ένα έντο-
να σαγηνευτικό και γεμάτο 
χλιδή αφρόλουτρο.

Sound of Donna, Eau De 
Parfum, Trussardi, ένα ελιξί-
ριο αισθησιασμού, αφιερωμέ-
νο στην κομψότητα και τη δεξι-
οτεχνία του οίκου. Ένα παιχνι-
διάρικο και εθιστικό, θηλυκό, 
iconic άρωμα που αγκαλιάζει 
το πνεύμα της σύγχρονης γυ-
ναίκας. Είναι αυθεντικά γοη-
τευτικό και τολμηρό, ισχυρό, 
ανεξάρτητο και δυναμικό.

Si Passione, 
Giorgio 

Armani, γεννή-
θηκε από την ίδια 

οσφρητική υπο-
γραφή, αλλά ταυ-
τόχρονα είναι μια 
εντελώς ξεχωρι-
στή ενσάρκωση 

του  Si, που ξυ-
πνά το απόλυτο 

πάθος.

Hypnotic Poison, Dior, 
το αγαπημένο άρωμα, 
τώρα κυκλοφορεί και σε 
ένα on-the-go Roller-Pearl 
για εντελώς απελευθερω-
μένη εφαρμογή αρώμα-
τος. Το μικρό μπουκάλι 

του, που θυμίζει κόσμη-
μα, ντύνεται επίσης 

στα κόκκινα και 
είναι ένας ιδανι-
κός σύμμαχος 
αποπλάνησης.

Prerogative, 
Britney Spears, 
είναι μια δήλωση 
αυθεντικότητας 
και προσωπικότη-
τας. Με μοναδική 
μυρωδιά ενισχύει 
την αυτοπεποίθη-
ση και αποφασι-
στικότητα για να 
δείξετε τον πραγ-
ματικό εαυτό σας.

N°5, Chanel, το κομψό μπουκαλάκι 
του θρυλικού αρώματος απέκτησε το 
χρώμα τού πάθους, το κόκκινο και εξα-
κολουθεί να σαγηνεύει. 

shopping
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style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Sicilian beauty
Sexy total black outfitS φόρμες 
πόυ αγκαλιαζόυν τη ςιλόυετα, 
See through λεπτόμερειες και 
δαντελα βγαζόυν πρός τα εξω 
την πιό θηλυκη πλευρα ςόυ!

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

VE
RS

A
C

E

Φόρεμα €59.99, 
MANGO.

Σουτιέν και σλιπ, 
ΙΝΤΙΜΙSSIMI.

Σκουλαρίκια €12.95, 
ZARA.

Πέδιλο €35.99, 
MANGO.

Τοπ, 
TERRANOVA.

Τσάντα €49.95, ZARA.

Φόρεμα, TERRANOVA.

Φούστα €28, 
EVANS.

Τα SlINg bAck hEElS 
είναι το shoe trend που έρχεται από τα 80's 
και ανυπομονούμε να φορέσουμε (AlDO).

instagram:mariannahadjimina

insta-tip

Σετ τρία 
κολιέ €7.99, 

StrADIVArIuS.
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style icon ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑshopping

Red aleRt
Το κοκκινο μπορει να προσθεσει χρώμα και 
ζώνΤανια και σΤισ casual μασ εμφανισεισ. 
ενα denim jacket, ενα beanie hat  Ή ενα 
φορεμα σε κοκκινο χρώμα μπορούν 
να μασ αλλαξούν Τη διαθεση!

Denim jacket €65, TOP 
SHOP.

Φουλάρι, 
ALDO.

Friendhio bracelet, 
LINKS OF 
LONDON.

Ρολόι Trussardi, 
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.

Μποτάκι, ALDO.

Τσάντα €22.90, 
ACCESSORIZE.

Φούστα €9.99, 
TEZENIS.

Πουλόβερ 
€19.99, Η&Μ.

Φόρεμα €39.99, 
Η&Μ.

SO
N

IA
 R

YK
IE

L

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Beanie hat, 
ALDO.
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a women’s 
world
Εσώρουχα και πιτζαμΕσ 
απο δαντΕλα και 
φλοραλ υφασματα.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.

A
LB

ER
TA

 FE
RR

ET
TI

Body, 
SUGARFREE.

Ρόμπα, INTIMISSIMI.

Πιτζάμες, INTIMISSIMI.

Σκουλαρίκια Luxenter, 
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.

Σουτιέν και σλιπ, 
SUGARFREE.

Σουτιέν και σλιπ, 
TERRANOVA.

Mules, 
ZARA.

Ζαρτιέρες, 
INTIMISSIMI.

Bralette €12.99, 
STRADIVARIUS.

Κολιέ, FOLLI 
FOLLIE.
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AGENDA ΑΠΟ ΤΗ χρισΤινΑ ΠελεκΑνΟυliving

ΓιΑννΗσ κΟΤσιρΑσ 
Με ΠΑρεΑ σΤΗ λευκΩσιΑ

Ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με τη Δήμητρα Μπουλού-
ζου θα εμφανισθούν την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου, 
στις 21:30, στη μουσική σκηνή Red. Μαζί του οι φί-
λοι του, μια παρέα εξαιρετικών μουσικών, παρουσιά-
ζουν τον νέο δίσκο, «Ψεύτης Καιρός», με όλα του τα 
παλιά και νεότερα τραγούδια, εμπνευσμένες διασκευ-
ές. Με ένα πρόγραμμα που στόχο έχει τη γνήσια 
διασκέδαση, αλλά και τις πάντα στοχευμένες ανα-
φορές του στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, υπόσχεται 
μοναδικές εμπειρίες στους θαυμαστές του. Χορηγός 
επικοινωνίας Ράδιο Πρώτο και περιοδικό Check in 
Cyprus. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφω-
να 96245929/99059257. 

ΓιΑ ενΑν κΟσΜΟ… 
ΓεΜΑΤΟ χΑΜΟΓελΑ

Φιλανθρωπικό τσάι διοργανώνεται την Τετάρ-
τη, 13 Φεβρουαρίου, από τις 16:00 μέχρι τις 
19:30, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στη Λευκω-
σία για έναν κόσμο γεμάτα χαμόγελα για το 
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα. Η εκδήλωση είναι υπό 
την αιγίδα της κας Φωτεινής Παπαδοπούλου. 
Την καλλιτεχνική συμμετοχή ανέλαβε η σοπρά-
νο Χρύσω Μακαρίου και το πιάνο ο Ζbynek 
Maruska. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Χορηγός επι-
κοινωνίας llovestyle και περιοδικό Madame 
Figaro.

«Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ»
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟ

«HΣταχτοπούτα» του Russian Ballet 
Theatre, σε μουσική του Σεργκέι Προ-
κόφιεφ και σε χορογραφία του διά-

σημου χορευτή και χορογράφου Ανατόλι Εμελιά-
νοβ, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο για δύο 
μοναδικές παραστάσεις. Στις 14 Φεβρουαρίου 
στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου και στις 16 Φε-
βρουαρίου στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμε-
σού. Τους κύριους ρόλους του αριστουργηματικού 
έργου «Σταχτοπούτα», που είναι βασισμένο στο 

πασίγνωστο παραμύθι του Σαρλ Περώ Cinderella, 
ερμηνεύουν οι κορυφαίοι χορευτές του Θεάτρου 
Μπολσόι, Αναστασία Γκοριάτσεβα και Αλεξάντρ 
Βολτσκόβ, και μαζί τους στη σκηνή εμφανίζο-
νται άλλοι 40 σπουδαίοι χορευτές. Πληροφορί-
ες και εισιτήρια για Λευκωσία και Λεμεσό: www.
atriamusic.com, www.soldoutticketbox.com, www.
pattihio.com.cy ή από το ταμείο του Παττιχείου. Για 
παιδιά έως 12 ετών 30% έκπτωση. Χορηγοί Επικοι-
νωνίας: Συγκρότημα ΔΙΑΣ και Τηλεόραση Sigma.

ΦιλΑνΘρΩΠικΟ ΤσΑΪ

ΤεχνΑσΜΑ

«Ο ΠΑΤερΑσ»
ΠρεΜιερΑ σΤΟ ΘεΑΤρΟ 
ενΑ
15/02-10/03
Την πρεμιέρα του έργου «Ο πατέρας» θα 
ανεβάσει την Παρασκευή 15 Φεβρουαρί-
ου, στις 20:30, το Θέατρο Ένα στη Λευ-
κωσία. Το έργο αναφέρεται στη ζωή ενός 
ασθενούς με Αλτσχάιμερ, ένα πρόβλημα 
που βιώνουν οι περισσότερες οικογένειες 
στην Κύπρο αλλά και σε όλο τον κόσμο. 
Tακτικές παραστάσεις: Παρασκευή, Σάβ-
βατο 20:30 και Κυριακή 19:00. Εισιτήρια: €15 κανονικό και €10 μειω-
μένο. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 22348203.

«SOPHIA WITH LOVE»
100+ κΑρΔιεσ

Eκατόν και πλέον Κύπριοι καλλιτέχνες, οι οποίοι 
φιλοτέχνησαν 100 άσπρες πέτρινες καρδίες που 
φτιάχτηκαν στην Κένυα για το «Sophia With Love» 
και τις μεταμόρφωσαν σε έργα τέχνης, θα παρου-
σιαστούν την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, στις 19:00, 
στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στην Λευκωσία. Στα 
εγκαίνια, οι 100 καρδίες που θα εκτεθούν θα δη-
μοπρατηθούν με starting price 100 ευρώ η κάθε 
μια. Η έκθεση θα διαρκέσει από την Τρίτη, 12 μέ-
χρι τη Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου.

«Η ΑρρΩσΤιΑ 
ΤΗσ νιΟΤΗσ»
8/02-03/04
«Η Αρρώστια της Νιότης», τo σπάνια παιγμέ-
νο και εξαιρετικά τολμηρό έργο του Φέρντι-
ναντ Μπρούκνερ, γραμμένο το 1925, ανε-
βαίνει για πρώτη φορά στην Κύπρο. Η Αλίκη 
Δανέζη Κνούτσεν, φωτίζει την ατμόσφαιρα 
της εποχής του Μεσοπολέμου, καθορίζο-
ντας το περιβάλλον μέσα στο οποίο τα πρόσωπα του έργου διερευνούν το υποσυ-
νείδητό τους και οδηγούνται σε ακραίες συμπεριφορές. Η μουσική, που γράφτηκε 
ειδικά για την παράσταση από τη Monika, ερμηνεύεται ζωντανά στη σκηνή. Η ομά-
δα των ηθοποιών συμπεριλαμβάνει τους βραβευμένους με Βραβεία Θεάτρου ΘΟΚ 
Ανδρέα Τσέλεπο και Νιόβη Χαραλάμπους. Η παράσταση είναι ακατάλληλη για 
ανήλικους θεατές. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο, 20:30 και Κυριακή, 
18:00, στη Νέα Σκηνή του ΘΟΚ και σε όλες τις πόλεις από την Τετάρτη 6 Μαρτίου. 
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Best of the Rest
«Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ»
Η παρουσίαση του βιβλίου «Ο Παράδει-
σος της σκέψης» θα πραγματοποιηθεί 
σήμερα Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στις 
17:00 στο Αμφιθέατρο Α, Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Την παρουσίαση 
θα τιμήσουν με την παρουσία τους 
εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φιλόλογοι, 
Λογοτέχνες, καθώς και μέλη του Κα-
ραϊσκάκειου Ιδρύματος. Στην αίθουσα 
θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος 
χώρος για δειγματοληψία και εγγραφή 
εθελοντών δοτών. Μέρος των εσόδων 
από τις πωλήσεις του βιβλίου, καθώς 
και το συνολικό ποσό από την αγορά 
εισιτηρίων για την εν λόγω εκδήλωση, 
θα δοθούν ως εισφορά στο Καραϊσκά-
κειο Ίδρυμα. Θα ακολουθήσει κοκτέιλ 
για όλους τους παρευρισκόμενους. 

«ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ -
ΓΛΥΚΟΠΙΚΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ» 
Ο Δήμος Μόρφου θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στο 
Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τραπέζης Κύπρου, αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη, το 
βιβλίο της Τούλας Χατζηκώστη με τον τίτλο «Ένας κόσμος που χάθηκε – 
Γλυκόπικρες αναμνήσεις από την Κύπρο του χθες». Εισαγωγική ομιλία θα κάνει 
ο εκδότης Ανδρέας Γερμανός, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει και ο δήμαρχος 
Μόρφου, Βίκτωρας Χατζηαβραάμ.

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ 2019»
Η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέ-
ρα» 2019 ανοίγει τις πύλες της από την Παρασκευή 15 μέχρι και 
την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης 
στη Λευκωσία. Η έκθεση θα δώσει την ευκαιρία σε μαθητές, φοιτη-
τές, γονείς και σε άλλους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για 
τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Κύπρο και το εξωτερικό. Ώρες λει-
τουργίας: Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 08:30 – 13:30 και 16:00 
– 20:00, Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 14:00 – 20:00 και Κυρια-
κή 17 Φεβρουαρίου 14:00 – 20:00. Χορηγός Επικοινωνίας είναι 
το περιοδικό Check In. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί στο τηλέφωνο 22894278 ή 
μέσω της ιστοσελίδας μας www.edufair-cyprus.eu

«Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ 
ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ»
SARAH VAUGHAN
EKΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

H Kέιτ έχει αφή-
σει πίσω της το 
παρελθόν. Τώρα 
είναι δημόσια κα-
τήγορος με εξει-
δίκευση στις υπο-
θέσεις βιασμού. 
Θα καταφέρει να 
αποδοθεί δικαιο-

σύνη τώρα αλλά και για τις ιστορί-
ες του παρελθόντος;

«ΑΝΑΜΠΕΛ»
ΛΙΝΑ ΜΠΕΝΓΚΤΣΝΤΟΤΕΡ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Στο Γκούλσπονγ, μια μικρή σουη-

δική πόλη χαμένη 
στο πουθενά, το 
καλοκαίρι κυλά-
ει αργά, βαρετά… 
έως τη μέρα που 
εξαφανίζεται η δε-
καεφτάχρονη Άνα-
μπελ. Η ντετέκτιβ 

Τσάρλι Λάγκερ, που έρχεται από 
τη Στοκχόλμη για την έρευνα, είναι 
καλή στη δουλειά της -άλλωστε η 
δουλειά της τη βοηθάει να βάζει 
σε τάξη το χάος μέσα της. 

Books Etc

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ»
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ 
Δύο μαγευτικές παραστάσεις θα δώσει το αριστούργημα του ρομαντι-
σμού, «Η Λίμνη των Κύκνων», που επάξια έχει κερδίσει τον τίτλο ενός από 

τα σημαντικότερα μπαλέτα όλων 
των εποχών. Οι παραστάσεις θα 
δοθούν την Παρασκευή 15 Φε-
βρουαρίου στο Δημοτικό Θέα-
τρο Στροβόλου και την Κυριακή 
17 Φεβρουαρίου στο Παττίχειο 
Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. Πρό-
κειται για τη πιο δημοφιλή και δια-
χρονική ιστορία αγάπης, βασισμέ-
νη στη μεγαλοφυή μουσική σύν-
θεση του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, 
που παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά στο θέατρο Μπολσόι στις 
4 Μαρτίου του 1877 και πρό-
κειται για ένα έργο υψηλών ερμη-
νευτικών απαιτήσεων, με το οποίο 
αναμετρήθηκαν τα μεγαλύτερα 
αστέρια του χορού. Πληροφορί-
ες και εισιτήρια για Λευκωσία και 

Λεμεσό: www.atriamusic.com, www.soldoutticketbox.com, www.pattihio.
com.cy ή από το ταμείο του Παττιχείου 25377277. Για παιδιά έως 12 
ετών 30% έκπτωση. Χορηγός επικοινωνίας συγκρότημα ΔΙΑΣ και τηλεό-
ραση ΣΙΓΜΑ.
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DIARY ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦωΤΟγΡΑΦΟΙ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜωΥΣΕωΣ, γΙωΡγΟΣ ΕΡΕΣΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΒΙNGO 
ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ 
ΣΚΟΠΟ
Η Επιτροπή Φίλων Telethon προσκάλεσε 
το ΟΚ! σε ένα απογευματινό καφέ και 
Bingo στο Occhio Residence, όπου όλα 
τα έσοδα δόθηκαν στο Telethon.

Η Γιώτα 
Παπαδοπούλου

Η Χριστίνα Πατσαλίδου και 
ο Δημήτρης Συλλούρης

Η Ντίνα Πέγκα και η Μαρίνα 
Χασάπη

Η Ελένη Σταύρου και 
η Λίζα Κεμιτζή

Η Ειρήνη 
Χαραλαμπίδου

Η Αγγέλα 
Τσολάκη

Η Ερατώ 
Μαρκουλλή

Η Στέλλα 
Χαραλαμπίδου

Η Μαρία Κυρατζή H Σάβια Ορφανίδου
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Η Λεία 
Τορναρίτη

Η Χριστιάνα 
Ερωτοκρίτου

Η Μαριλένα Ιεροδιακόνου 
και η Αθηνά Παπαμιχαήλ

Η Γιούλα 
Αραούζου

Η Βασιλική Αναστασιάδη και 
η Μαρία Σελίπα Νεοφύτου

Η Εύα 
Οδυσσέως

Η Βαλεντίνα 
Τσίγκη

Η Μικαέλλα Παπαχαραλάμπους και 
η Χαρά Χαραλαμπίδη

Η Ρένα 
Δημοσθένους

Η Πίτσα 
Ξιουρή
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DIARY

BEAUTY LINE
ΣΤΟN ΜΑΓΙΚΟ 
ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ 
ΟΜΟΡΦΙΑΣ
Η international trainer της 
εταιρείας Troll Cosmetics, Elke 
Praemassing, βρέθηκε στο Beauty 
Line στη Σταυρού και μίλησε στους 
παρευρισκομένους για τον μαγικό 
κόσμο της ομορφιάς, καθώς και 
για τα νέα προϊόντα από τις μάρκες 
Juvena, Declare και Marlies Moller.

Η Σιμόνη Αβραάμ και 
η Elke Praemassing

Η Χρυστάλλα Αριστοδήμου και 
η Γεωργία Γεωργίου

Η Μαρία 
Βαρελάκη

Η Κλαίρη 
Σκουφίδου

Η Μαρία 
Κρίφτη

Ο Αγάπιος Παπαϊωάννου 
και η Τζίνα Κυριακίδης

Η Χρυστάλλα 
Δημητρίου

Η Νατάσσα 
Περδίου

Η Στυλιανή 
Παπαλαζάρου

Ο Μάικ Ορφανίδης και 
η Λένα Τσουκαλά
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AUDI
TA NEA MONTEΛΑ
Τα νέα  μοντέλα της premium μάρκας Audi, 
Α1 και Q3, παρουσιάστηκαν στο The Balcony 
στη Λευκωσία, κερδίζοντας τις εντυπώσεις, 
σε ένα αλλιώτικο happening με επικό brunch 
και jazzy funk μουσική. Στο λανσάρισμα των 
δύο αυτοκινήτων παρευρέθησαν εκπρόσωποι 
των ΜΜΕ και συνεργάτες της Unicars, οι 
οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά 
τα νέα μοντέλα και να πάρουν πληροφορίες 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους.  

Τα νέα  μοντέλα
 της Audi, A1 και Q3.

Στιγμιότυπο από 
την εκδήλωση

Ο Ηρόδοτος 
Μιλτιάδος.

H Άρτεμις 
Πνευματικού 
και η Εύα 
Κούρκου. 

Η Γιώτα Παναγιώτου, 
ο Κωνσταντίνος 
Ανανιάδης και 
η Λίζα Γιωρκάτζη.

Ο Δημήτρης 
Κουντουρής.

Η Χριστιάνα 
Γεωργίου και η Άντρη 
Παναγίδου.

Η Χριστιάνα 
Διογένους.
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Tv news ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

Κάνει πρεμιερά 
16 Φεβρουάριου με 
Κυπριους ηθοποιους 
ως πάρουςιάςτες 
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στις 
19:40 θα κάνει πρεμιέρα η νέα 
σατιρική εκπομπή του ΣιγμΑ 
«Άλλη μας εδείξαν», που θα προ-
βάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο 
στις 19:40. Πρόκειται για 
30λεπτη εκπομπή πολιτικής, κοινω-
νικής και άλλης σάτιρας, που 
ασχολείται με όλα τα θέματα της 
επικαιρότητας και θέματα που 
αφορούν την κυπριακή πραγματι-
κότητα και τα πολλά κακώς έχοντα 
της κοινωνίας μας. Αποτελείται 
από σύντομα σκετσάκια, σατιρικά 
δελτία ειδήσεων, αυθεντικές εικό-
νες από την επικαιρότητα σχολια-
σμένες με χιούμορ και άλλα πολ-
λά. Παρουσιαστές-σχολιαστές θα 
είναι οι Σοφοκλής Κασκαούνιας, 
Ζωή Κυπριανού, μαρία Φιακά, 
Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος και 
Πολυξένη Σάββα. 

ντυνετάι γάμπρος τά επομενά 24ωρά ςτο εξωτεριΚο
μέσα από την εκπομπή της χριστιάνας Αριστοτέλους αποκάλυψε πως 
σύντομα ντύνεται γαμπρός χωρίς να κατονομάζει το έτερόν του ήμισυ. Ο 
αγαπημένος ηθοποιός χρήστος γρηγοριάδης λίγες ώρες μετά την αποκά-
λυψη ότι παντρεύεται πόσταρε φωτογραφία στα social media, όπου πρό-
βαρε το γαμήλιο κοστούμι του επιβεβαιώνοντας έμμεσα την είδηση. 
μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν αποκαλύφθηκε 
ποιο είναι το πρόσωπο που του έκλεψε την καρδιά.

     η νΕΑ ΣΑΤιριΚη ΕΚΠΟμΠη 
     ΤηΣ ΤηλΕΟρΑΣηΣ ΣιγμΑ

εχουν ξεΚινηςει 
οι οντιςιον γιά την 
υπερπάράγωγη του ςιγμά!

ΠΟιΑ ΘΑ ΕνΣΑρΚωΣΕι 
ΤηN ΖηνΑ ΚΑνΘΕρ

μια νέα μυθοπλασία έρχεται στο ΣιγμΑ και δεν είναι άλλη από την 
πολυαναμενόμενη σειρά για τη ζωή και το έργο της Ζήνας Κάνθερ, 
μιας αμφιλεγόμενης προσωπικότητας, μιας γυναίκας που πρόσφερε 

τόσα στο νησί και συζητήθηκε όσο καμία άλλη. Την παραγωγή υπογράφει η εται-
ρεία Koumides Productions, η οποία συνεργάζεται για πρώτη φορά με το ΣιγμΑ. 
Ήδη άρχισαν οντισιόν για ηθοποιούς, αλλά κυρίως για την πρωταγωνίστρια που 
θα ενσαρκώσει την Ζήνα Κάνθερ.

χρηΣΤΟΣ γρηγΟριΑΔηΣ
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Ο παρΟυσιαστήσ τΟυ Happy 
Traveller έκανέ πρΟτασή 
γαμΟυ στισ χιΟνισμένέσ 
αλπέισ
Την ωραιότερη φάση της ζωής του περνάει ο 
Ευτύχης Μπλέτσας. Σε λίγους μήνες ο 
παρουσιαστής του Happy Traveller θα γίνει 
για πρώτη φορά μπαμπάς, καθώς η σύντρο-
φός του, Ηλέκτρα Αστεριάδου, είναι έγκυ-
ος. Το ζευγάρι είναι τα τελευταία επτά χρό-
νια μαζί και ανυπομονεί να έρθει στη ζωή ο 
καρπός τους έρωτά τους, που θα ολο-
κληρώσει την ευτυχία τους. Μάλι-
στα πριν από λίγες μέρες αρρα-
βωνιάστηκαν, καθώς ο παρουσι-
αστής έκανε πρόταση γάμου 
στην αγαπημένη του κατά τη 
διάρκεια ενός από τα ταξίδια 
τους στο βουνό Μάττερχορν, 
που βρίσκεται στα σύνορα Ιταλί-
ας και Ελβετίας. 

SURVIVOR  
κέρδιζέι τΟυσ 
τήλέθέατέσ σέ κυπρΟ 
και έλλαδα Ο κυριακΟσ 
πέλέκανΟσ
Ο Κύπριος personal trainer δίνει την 
ψυχή του καθημερινά στα αγωνίσμα-
τα του Survivor Ελλάδα-Τουρκία και 
κερδίζει τη συμπάθεια των τηλεθεα-
τών. Ο Κυριάκος Πελεκάνος πόρωσε 
τους πάντες όταν κέρδισε τον προ-
κλητικό Τούρκο Ατακάν και πανηγύρι-
σε ξεσπώντας βλέποντάς τον αγριε-
μένα στα μάτια. Ήδη από την ελληνι-
κή ομάδα έχει ξεχωρίσει και φαίνεται 
θα πάει πολύ μπροστά. 

XAΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
τΟ μέγαλΟ φαβΟρι για 
να γινέι Ο έπΟμένΟσ 
MasTercHef
Η δεύτερη μέρα του bootcamp του 
MasterChef ολοκληρώθηκε την προ-
ηγούμενη Τρίτη και ανάμεσα στους 
παίκτες που πήραν την πολυπόθητη 
θέση μέσα στο σπίτι του MaterChef 
ήταν και ο Κύπριος μάγειρας Χαρά-
λαμπος, που άρεσε πάρα πολύ 
στους κριτές, οι οποίοι του έδωσαν 
τις ποδιές τους ώστε να περάσει 
στην επόμενη φάση! Βέβαια, η κίνη-
ση που ξάφνιασε ήταν αυτή του 
Σωτήρη Κοντιζά. Πήγε μπροστά του 
και του έδωσε όχι μία, αλλά δύο 
ποδιές, με τον Κύπριο παίκτη να 
μαζεύει τέσσερις ποδιές. 

ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

ή κυπρια παρΟυσιαστρια 
μιλήσέ πρώτή φΟρα για 
τήν πέριπέτέια υγέιασ τήσ 
Η Γιώτα Κουφαλίδου, με αφορμή τη 
φωτογραφία που ανάρτησε τη Δευτέρα, 
4 Φεβρουαρίου, για την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του Καρκίνου, μίλησε για 
πρώτη φορά στην εκπομπή «Όλα Καλά» 
για τη μάχη που δίνει το τελευταίο διά-
στημα με τη συγκεκριμένη ασθέ-
νεια. «Έγινε μια διάγνωση από το καλο-
καίρι. Καρκίνος του μαστού. Αποδέχθη-
κα αμέσως αυτή την ασθένεια. Δεν 
υπάρχει γιατί σε έμενα. Είμαι πολύ δυνα-
τή. Εξοικειωμένη με την ασθένεια. Στενα-
χωρήθηκα για τη ζωή μου και για τον γιο 
μου. Γιατί θέλω να δω τον γιο μου να 
μεγαλώνει. Θα πολεμήσω. Θα φύγει 
αυτή η ασθένεια από πάνω μου. Προλη-
πτικά πρέπει να γίνουν κάποιες θεραπεί-
ες. Έχω μπει σε ένα χειρουργείο. Το πιο 
δύσκολο είναι τώρα, οι χημειοθεραπεί-
ες. Είμαστε στο τέλος. Τελειώνω τον 
Μάρτιο», είπε μεταξύ άλλων η παρουσι-
άστρια και δέχθηκε καταιγισμό από 
μηνύματα συμπαράστασης στα social 
media. 

ΧΩΡΙΣΜΟΣ 
ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑΡΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ, ΚΑΘΩΣ 
Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΚΥΠΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΜΑΤΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΑΔΟΞΑ ΟΤΑΝ 
Η ΑΔΕΡΦΗ ΕΚΕΙΝΟΥ ΤΑ ΑΠΟΚΑ-

ΛΥΨΕ ΟΛΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ, 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΛΗΤΗ 

ΤΗΣ ΦΙΛΗ.

κουίζ της βδομάδας

έντυπώσιακέσ πρέμιέρέσ 
στΟ σιγμα μέ ικανΟπΟιήτικα 
νΟυμέρα τήλέθέασήσ 
Την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 5 

Φεβρουαρίου είχαμε τις πολυαναμενόμενες 
πρεμιέρες του Ράδιο Αρβύλα και του 

Βινύλλιου στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ. 
Η πολυσυζητημένη μεταγραφή 

του Αντώνη Κανάκη στον ΣΚΑΪ 
έφερε τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα και στην Κύπρο, καθώς 
το Ράδιο Αρβύλα σημείωσε 
ποσοστό τηλεθέασης 16,7% 
με 19,7% στο δυναμικό κοι-
νό, ενώ το Βινύλλιο ποσοστό 
15,4% με 19% στο δυναμι-
κό κοινό.

ΓΙΩΤΑ KΟΥΦΑΛΙΔΟΥ

ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ ΚΑΙ ΒΙΝΥΛΛΙΟ



αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
«ΠΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑ, Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ;»

ΕΟ φιλανθρωπικός σύνδεσμος Funraising 
και τo Funraising Blue διοργανώνουν ενημε-
ρωτικό σεμινάριο με θέμα «Πώς αναπτύσ-

σεται η επικοινωνία, ο λόγος και η ομιλία σε παι-
διά με αυτισμό;» την Τετάρτη 13/2, στο Synergy 
Foundation στις 17:30 το απόγευμα. Κεντρική 
ομιλήτρια του σεμιναρίου θα είναι η λογοθερα-
πεύτρια Μαρίνα Χαρή, η οποία θα μεταφέρει στο 
κοινό την απαραίτητη ενημέρωση όσον αφορά 
στην επικοινωνία, το λόγο και την ομιλία των παι-
διών με αυτισμό. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να 

ενημερώσει τους γονείς και επαγγελματίες του 
χώρου, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον 
τρόπο με τον οποίο σκέφτονται τα παιδιά με αυ-
τισμό και πώς αυτός επηρεάζει την ανάπτυξη της 
επικοινωνίας και του λόγου. Επιπλέον, θα έχουν 
την ευκαιρία να μάθουν ποιες είναι οι δεξιότητες 
που χρειάζεται να έχει ένα παιδί για να μπορέσει 
να έχει λειτουργική επικοινωνία. Η είσοδος είναι 
δωρεάν. Για δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνήστε 
στο 95504000. Υποστηρικτές: Σύνδεσμος για 
άτομα με Αυτισμό Κύπρου Synergy Foundation

AMAYA RESIDENCES

ΕΝα ΠροΤΥΠο οΙΚΙΣΤΙΚο 
ΣΥγΚροΤΗΜα ΣΤΗΝ ΠαΦο
Ένα ακόμα εντυπωσιακό οικιστικό συγκρότημα της εται-
ρείας Pafilia Property Developers έρχεται να βάλει τη 
σφραγίδα του στην ανάπτυξη της πόλης της Πάφου και 
να εμπλουτίσει ταυτόχρονα την ευρεία γκάμα των ανα-
πτυξιακών έργων της εταιρείας.
Πρόκειται για το Αmaya Residences, ένα σύγχρονο 
έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελείται από πο-
λυτελή και κομψά διαμερίσματα ενός, δύο και τριών 
υπνοδωματίων, με ευρύχωρες βεράντες που υπόσχο-
νται μοναδικές στιγμές χαλάρωσης στους ενοίκους. Το 
πανέμορφο συγκρότημα διαθέτει πισίνα αποκλειστικά 
για τους ιδιοκτήτες. Επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση της 
Pafilia στην ανέγερση κατοικιών υψηλής ποιότητας με τη 
χρήση ποιοτικών υλικών δόμησης, τα διαμερίσματα του 
Amaya Residences συνδυάζουν τη μοντέρνα αρχιτε-
κτονική με φυσικά υλικά όπως το ξύλο και το μάρμαρο, 
δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για μια πολυτελή 
μεσογειακή διαμονή. 

IDEA 
αΠοΦοΙΤοΥΝ αΛΛΕΣ ΕΠΤα 
ΝΕοΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙρΗΣΕΙΣ 
To Κέντρο Καινοτομίας IDEA γιόρτασε την 
αποφοίτηση επτά νεοφυών επιχειρήσεων. Οι 
νέες startups με γνώσεις, εμπειρίες και εφόδια 
για το αύριο συνεχίζουν το ταξίδι για υλοποί-
ηση του οράματός τους. Οι επτά επιχειρήσεις 
είναι οι Lemon Labs, Wellretreat, Hegemonic 
Project, Kyamos Ltd, GenuIN, Ppissis.com.cy 
και Teembly. Σε χαιρετισμό του στην εκδήλω-
ση προς τιμήν των νέων αποφοίτων του IDEA, 
ο Δρ Χριστάκης Πατσαλίδης, Αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Διεύ-
θυνσης Λειτουργικών Εργασιών της Τράπεζας 
Κύπρου, τόνισε πως «είχαμε τη χαρά να δού-
με το IDEA να αναπτύσσεται από ένα μικρό 
πρόγραμμα και να γίνεται σήμερα ένα ολό-
κληρο σύμπλεγμα δραστηριοτήτων, ένα τερά-
στιο εθνικό και διεθνές δίκτυο συνεργατών 
και φίλων. 

ΠραγΜαΤοΠοΙΗΘΗΚΕ 
Το 15ο ΣΥΝΕΔρΙο ΤΩΝ 
οργαΝΙΣΜΩΝ γοΝΕΩΝ 
Πραγματοποιήθηκε το 
διήμερο 25-27 Ιανουα-
ρίου 2019, στο Freising 
της Γερμανίας, το 15ο 
Συνέδριο των Οργανι-
σμών Γονέων που συμμε-
τέχουν στο Ευρωπαϊκό 
Ίδρυμα για τη Φροντίδα 
των Νεογνών (EFCNI). 
Τη Θερμοκοιτίδα Αγάπης 
εκπροσώπησε η κα Πάνη 

Παντελίδη, Παιδιατρική/Αναπτυξια-
κή Φυσιοθεραπεύτρια. Το Ευρωπαϊκό 
Ίδρυμα για τη Φροντίδα των Νεογνών 
(EFCNI) είναι ο πρώτος πανευρωπα-

ϊκός οργανισμός που εκ-
προσωπεί τα συμφέροντα 
των πρόωρων και τελειόμη-
νων νεογνών και των οικο-
γενειών τους. Φέρνει σε 
επαφή τους γονείς και το 
ιατρικό προσωπικό, με κοι-
νό στόχο τη μακροπρόθε-
σμη βελτίωση της υγείας 
των νεογέννητων και των 
πρόωρων παιδιών.

ELFA 
ΠΛΗρΕΣ ΜΕΛοΣ Η ΝοΜΙΚΗ ΣΧοΛΗ 
ΤοΥ ΠαΝΕΠΙΣΤΗΜΙοΥ ΛΕΥΚΩΣΙαΣ
Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έγι-
νε αποδεκτή ως πλήρες μέλος στην European Law 
Faculties Association (ELFA). Η ELFA ιδρύθηκε το 1995 
στο Leuven και απαρτίζεται από περισσότερες από 
250 νομικές σχολές της Ευρώπης. Έχει ως σκοπό το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων για μεταρρύθμιση της 
νομικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, την προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών νομικών σχο-
λών και τη διαπραγμάτευση συμφωνιών συνεργασίας 
με διεθνείς και ευρωπαϊκούς κυβερνητικούς φορείς. Η 
ELFA έχει υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας τόσο με 
την αντίστοιχη Αμερικανική Ένωση Νομικών Σχολών 
όσο και με την Κινεζική Ένωση Νομικών Σχολών και εί-
ναι πρωτοπόρος στη δημιουργία της διεθνούς ένωσης 
νομικών σχολών. Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας θα εκπροσωπηθεί από τον Κοσμήτορά της, 
Καθηγητή Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, στο ετήσιο συνέδριο 
της ELFA που θα διεξαχθεί στο Τορίνο τον Απρίλιο του 
2019.

 ΕΛΛΗΝΙΚα ΠΕΤρΕΛαΙα ΚΥΠροΥ

ΠρΩΤοΤΥΠοΣ ΤροΠοΣ 
Να ΠΕΙΤΕ «Σ’αγαΠΩ»
Καλωσορίσατε στον Φεβρουάριο! 
Τον μήνα που έχουμε επισήμως 
αφορμές να εκφράσουμε τον 
ρομαντισμό μας! Τα σοκολατάκια σε 
σχήμα καρδιάς και τα τριαντάφυλλα 
είναι τόσο passé, όμως ένα στυλάτο 
Swatch – ναι, λοιπόν, αυτός είναι 
ένας πρωτότυπος τρόπος να πείτε 
«Σ’ αγαπώ»!  Εξάλλου το καλύτερο 
δώρο που μπορείτε να χαρίσετε 
στα αγαπημένα σας πρόσωπα 
είναι ο χρόνος… Τα μοντέλα είναι 
ήδη διαθέσιμα στα καταστήματα.

   EFCNI   SWATCH
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   ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΗΤο τμήμα επαγγελματικών σπουδών 
του Alexander College, ALEXANDER 
PROFESSIONAL STUDIES (APS), ανακοι-

νώνει επίσημα την έναρξη του σεμιναρίου “CySEC 
Advanced Preparation Course”, το οποίο θα πραγ-
ματοποιηθεί από τις 18 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η 
Μαρτίου, 6:30 μ.μ. – 9:30 μ.μ. στη Λεμεσό (Στέλιου 
Κυριακίδη 33, 3082). Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί 
με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παρέχει στους συμμετέ-
χοντες εφαρμοσμένες γνώσεις, πλήρη κατανόηση με 
παραδείγματα, καθώς επίσης και δοκιμαστικές εξετά-

σεις για αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας στις εξε-
τάσεις. Μοναδικός στόχος του σεμιναρίου είναι να 

προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για την απόκτηση 
του “CySEC Advanced Diploma” και να τους εισαγά-
γει στη φιλοσοφία του “Risk Based” στις επενδυτικές 
εταιρείες, βάσει των κανονισμών και νομοθεσίας της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το σεμινάριο είναι εγκε-
κριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού (ΑΝΑΔ) και είναι επιχορηγημένο μέχρι το 65%. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την 
παρακάτω ιστοσελίδα για πληροφορίες και εγγρα-
φές: https://professional.alexander.ac.cy/seminars/
cysec-advanced-course/

ΠΑΣΥΚΑΦ
«ΦΥΛΑΞΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ. 
ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ»
Σε διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε πρόσφα-
τα στο Υπουργείο Υγείας στη Λευκωσία, ο Παγκύπρι-
ος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων, ΠΑΣΥΚΑΦ, 
ανακοίνωσε το ετήσιο του Πρόγραμμα Διαφώτισης, 
την έναρξη του οποίου κάνει με το πρόγραμμα για 
πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχή-
λου της μήτρας. Το σύνθημα της φετινής εκστρατεί-
ας είναι «Νίκησέ τον στα σημεία» με εμβολιασμό και 
Τεστ Παπανικολάου, διότι ο Καρκίνος του Τραχήλου 
της Μήτρας αποτελεί τη 2η αιτία θανάτου από καρ-
κίνο στις νεαρές γυναίκες παγκοσμίως. Στην Κύπρο 
εντοπίζονται και καταγράφονται ετήσια 35 νέα πε-
ριστατικά και 10 θάνατοι. Επίσης, ο ΠΑΣΥΚΑΦ θα 
προσφέρει δωρεάν αριθμό εμβολίων σε αγόρια ηλι-
κίας 13-14 ετών και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν 
να επικοινωνήσουν με τα κεντρικά γραφεία του ΠΑ-
ΣΥΚΑΦ. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 22345444, 
για να ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες. 

O ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ 
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ
Η Jordan είναι μια σκανδιναβι-
κή μάρκα προϊόντων στοματικής 
φροντίδας,  που διανέμονται πα-
γκοσμίως. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 
1837 και άρχισε να παράγει οδο-
ντόβουρτσες ήδη από το 1927. 
Σήμερα η Jordan είναι ο ηγέτης 
στην αγορά οδοντόβουρτσας στις 
σκανδιναβικές αγορές κι όχι μόνο 
και έχει ισχυρή παρουσία σε πολ-
λές αγορές παγκοσμίως, συμπερι-
λαμβανομένης και της Κύπρου. Τα 
προϊόντα της Jordan, βραβευμένα 
από τα βραβεία Reddot για σχεδί-
αση προϊόντος, είναι κατασκευα-
σμένα με ποιοτικά, ασφαλή υλικά και έχουν σχεδι-
αστεί για απόδοση και άνεση. Η κινητοποίηση της 
χρήσης της οδοντόβουρτσας είναι σημαντική για 
την Jordan και ενθαρρύνεται σε όλα τα εργονομι-
κά σχεδιασμένα προϊόντα. Η Jordan διαθέτει μια 
σειρά προϊόντων που ταιριάζουν στις διαφορετι-
κές φυσικές και αισθητικές προτιμήσεις του παγκό-
σμιου καταναλωτή. Tην Jordan Expert Clean μπο-
ρείτε να την βρείτε σε όλα τα καταστήματα λιανι-
κής, όπου στο λανσάρισμα μπορείτε να την βρείτε 
σε συσκευασία με δώρο  μια hygienic travel case!

B.U. In ActIOn ZerO%
H ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Στις μέρες μας, οι ρυθμοί εί-
ναι γρήγοροι και πολλές φο-
ρές καταντούν εξαντλητικοί. 
Για μια δραστήρια γυναίκα 
μπορεί να είναι δύσκολο να 
διατηρηθεί φρέσκια και δρο-
σερή όλη μέρα. Αλλά όχι πια! 
Υπάρχει επίσης μια παγκόσμια 
ανησυχία όσον αφορά την 
περιεκτικότητα «αλουμινίου» 
στα αποσμητικά προϊόντα και 
τις πιθανές επιπτώσεις που έχει 
αυτό στην υγεία. Το γεγονός 
αυτό έχει κάνει τις γυναίκες πιο 
«καχύποπτες» και γι’ αυτό ψά-
χνουν προϊόντα με φυσικά συστατικά, που είναι το 
ίδιο αποτελεσματικά όσο και τα προϊόντα που προ-
σφέρουν προστασία. Μια γυναίκα θέλει να νιώθει 
προστατευμένη και «δροσερή» καθ’ολη τη διάρκεια 
της ημέρας. Θέλει να νιώθει αυτοπεποίθηση, ψά-
χνοντας φυσική προστασία και ταυτόχρονα ωραίο 
άρωμα. Η νέα πρόταση από το B.U., στα γυναικεία 
αποσμητικά ονομάζεται BU In Action Zero%, με 0% 
άλατα αλουμινίου και 0% αλκοόλ και με φόρμουλα 
που δεν αφήνει λευκά σημάδια στα ρούχα σας. H 
σειρά είναι διαθέσιμη σε Deo Spray 150ml και Roll-
On 50ml. Μείνε δραστήρια και προστατευμένη για 
όλη τη  διάρκεια της ημέρας με τα γυναικεία απο-
σμητικά BU In Action Zero%!

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ «ΤΡΑΜΠΟΛΙ-
ΝΟ» KAI «AFISMAn- ΜΠΑΤΑ-
ΡΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ»
Ο Οργανισμός ΑΦΗΣ Κύπρου στο 
πλαίσιο της επικοινωνια-
κής του δράσης δημιούρ-
γησε τα διαδικτυακά παι-
χνίδια «Τραμπολίνο» και 
«AFISMAN - Μπαταριο-
συλλέκτης». Σκοπός των 
δύο παιχνιδιών ήταν να 
προβάλουν την ανακύκλω-
ση μπαταριών μέσα από 

ένα διασκεδαστικό τρόπο και παράλ-
ληλα να ενημερώσουν το κοινό για 
τους διάφορους τύπους μπαταριών 
που ανακυκλώνει ο Οργανισμός μας. 
Η συμμετοχή του κοινού ήταν μεγά-
λη, αφού πέραν των 8.200 ατόμων 

έπαιξαν τα παιχνίδια, οι νι-
κητές των οποίων κέρδισαν 
από ένα mountain bike. Για το 
παιχνίδι «Τραμπολίνο» νικη-
τής αναδείχθηκε ο Μάριος 
Αντρέου, ενώ για το παιχνίδι 
«AFISMAN - Μπαταριοσυλ-
λέκτης» ο Αντρέας Χρυσο-
στόμου.

ALEXANDER PROFESSIONAL STUDIES 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

  cnP cYPrIALIFe: 
Η δΥΝΑΜΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑΣ ΤΑ 
ΟΡΙΑ! 
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε την Παρασκευή και το Σάβ-
βατο, 25-26 Ιανουαρίου 2019, στο 
Aphrodite Hills Resort, η πρώτη για φέ-
τος Εκπαιδευτική Ημερίδα του Δυναμι-
κού Πωλήσεων της CNP CYPRIALIFE. 
Στo διήμερο, που περιελάμβανε δρα-
στηριότητες, δείπνο επιβράβευσης 
και πολλή διασκέδαση, συμμετείχαν 
περισσότεροι από 300 Ασφαλιστικοί 
Σύμβουλοι, απ’ όλη την Κύπρο, καθώς 
και στελέχη του Διοικητικού προσωπι-
κού της Εταιρείας. Ο θεματικός τίτλος 

«DREAM TEAM –Mission imPossible», 
χαρακτηρίζει τον δυναμισμό και τη θέ-
ληση για διάκριση του δικτύου συνερ-
γατών της CNP CYPRIALIFE.  Κάτι που 
επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο και ιδιαί-
τερα το 2018, μέσα από τα αποτελέ-
σματα της ομάδας των πρωταθλητών. 

JΟRDAN



που θα ζεστάνουν την καρδιά σας: 
Θα μπορούσατε να ερωτευτείτε κά-
ποιον/α που έχει συνέπεια και σας 
προσφέρει σιγουριά, ίσως μέσα από 
τον επαγγελματικό ή κοινωνικό κύκλο 
σας, ή ακόμα και περιμένοντας στην 
τράπεζα. Η ανάμειξη της εργασίας 
και του έρωτα δεν είναι απαραίτητο 
πάντα να οδηγήσει σε καταστροφή, 
όχι αν μιλήσετε με ειλικρίνεια. Το σί-
γουρο είναι ότι θα συναντήσετε κά-
ποιο γλυκό και σοβαρό άτομο που 
επιδιώκει μια σταθερή σχέση. 

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Η τύχη ευνοεί τους τολ-
μηρούς! Η Αφροδίτη 

στο ζώδιό σας και ο Άρης στον ερω-
τικό πέμπτο οίκο σας, στήνουν μια 
φωτεινή σκηνή για να χειροκροτήσε-
τε την αγάπη. Δεν είναι και τόσο συ-
χνό αυτοί οι δύο ερωτικοί πλανήτες 
να βρίσκονται ταυτόχρονα στους πιο 
ερωτικούς τομείς του χάρτη σας, έτσι 
εκμεταλλευτείτε το! 

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Προσέξτε τώρα την 
τάση σας για κρυ-
φές σχέσεις, καθώς 

η Αφροδίτη κινείται στον απόκρυφο 
δωδέκατο οίκο σας και η πανσέλη-
νος φωτίζει τον παθιασμένο και αι-
νιγματικό όγδοο οίκο σας. Ίσως ακό-
μα νιώθετε ενοχές, ίσως κατά βάθος 
να θέλετε να κάνετε πίσω από φόβο 
που ζείτε αυτό το παράνομο, τολμη-
ρό όνειρο. 

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Το να βρείτε μια σω-
στή σχέση εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από το πόσο καλά 
αισθάνεστε με τον εαυτό σας. Η νέα 
Σελήνη ενεργοποιεί τον πνευματικό 
και συμπονετικό δωδέκατο οίκο σας 
και ενισχύει τις προσπάθειές σας να 
φροντίσετε περισσότερο τον εαυτό 
σας με χαλάρωση, ηρεμία, διαλογι-
σμό. Η συμπονετική σας φύση είναι 
σε πλήρη άνθιση, αλλά για να εκτι-
μήσετε πλήρως τα δώρα του φεγγα-
ριού, θα πρέπει να αισθάνεστε ολο-
κληρωμένοι -νου, σώμα και ψυχή. Σκε-
φτείτε αισιόδοξα και η πανσέληνος 
στον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων, 
θα φωτίσει σύντομα την ψυχή σας.
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ZωδιΑ

κριός 
21/3 - 20/4
Καθώς η Αφροδίτη τα-
ξιδεύει στον κοινωνικό 

δέκατο οίκο σας και η νέα Σελήνη 
ενεργοποιεί τον φιλικό ενδέκατο οίκο 
σας, είστε οι μοναδικοί στην ικανότη-
τα να κάνετε νέους φίλους και ίσως 
αισθανθείτε να ανάβει μέσα σας μια 
φλόγα με έναν πλατωνικό φίλο ή ένα 
συνάδελφό σας ή ακόμα και με ένα 
συνεργάτη σας. Είστε αυθόρμητοι 
και παρορμητικοί, αλλά τώρα σκέφτε-
στε σοβαρά τα πάντα. Με τον Άρη, 
οι συνομιλίες μπορεί να περιστρέφο-
νται γύρω από τα οικονομικά. Έχετε 
τα χρήματα για να υλοποιήσετε όλα 
αυτά τα υπέροχα όνειρα που θέλετε 
να ζήσετε μαζί με τον σύντροφό σας. 
 

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5
Ξεχάστε αυτό που λένε 
για τις σχέσεις ότι φέρ-

νουν πόνο και στερούν την ανεμελιά 
και τη χαρά. Σκεφτείτε αισιόδοξα και 
στείλτε θετικές δονήσεις στο σύμπαν. 
Σχεδιάστε ένα ταξίδι, περιπλανηθείτε 
σε ένα άγνωστο μέρος ή ακόμα και 
στην πόλη σας, έχετε ανοιχτό μυαλό 
και μιλήστε σε άτομα που συναντάτε 
για πρώτη φορά. Ακόμα κι αν είστε 
μόνοι πολύ καιρό, δεν θα σας νοιά-
ζει πάρα πολύ, στην πραγματικότητα 
απολαμβάνετε τη γλυκιά ελευθερία 
σας και την αγάπη των φίλων σας, 
ακόμη και ξένων ατόμων που συνα-
ντάτε. 

διδΥμόι
 22/5 - 21/6
Το τοπίο της αγάπης 
ίσως και να θολώσει αν 

δεν είστε προσεκτικοί. Αν και κανέ-
νας δεν έχει δικαίωμα να σας κρίνει, 
ίσως τώρα δεν σας απασχολεί η ηθι-
κή στα ζητήματα της αγάπης και μπο-
ρεί να εμπλακείτε σε μια παθιασμένη, 
μυστική σχέση ή ενεργείτε σαν ελεύ-
θεροι, χωρίς να είστε. Παρασύρεστε 
από το πάθος και τη φαντασία σας, 
ίσως και να βρίσκεστε σε εσωτερική 
σύγκρουση, καθώς είστε μεταξύ δύο 
επιλογών. Μπορεί να είστε σε θέση 
να αντισταθείτε σε όλα εκτός από τον 
πειρασμό! 

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Ήρθε η ώρα να γυ-

ρίσετε σελίδα, αξίζετε μια νέα αρχή 

στην αγάπη, και εδώ είναι η ευκαιρία. 
Αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί 
σε έντονες συναισθηματικές στιγ-
μές, όπου αποκαλύπτονται ακόμα πιο 
βαθύτερα συναισθήματα. Καθώς η 
επιθυμία σας να προσεγγίσετε τον 
αγαπημένο σας φτάνει στο αποκορύ-
φωμά της, είστε έτοιμοι να κάνετε ό,τι 
χρειάζεται για να δημιουργήσετε τις 
καλύτερες συνθήκες για ειλικρίνεια 
και εμπιστοσύνη και μέρος αυτού εί-
ναι η ενσυναίσθηση των δικών σας 
εμποδίων στην αληθινή αγάπη.

Λεων
 23/7 - 23/8
Ένα σημαντικό θέμα 

στη σχέση σας έρχεται στο προσκή-
νιο, ίσως κάτι που αφορά την ελευ-
θερία και την ανεξαρτησία, και σας 
ωθεί σε μια νέα αρχή. Εάν τα πράγμα-
τα πάνε καλά και μπορείτε ακόμα να 
κοιτάξετε μέσα στα μάτια του άλλου 
και να αισθανθείτε ότι μπορείτε να εί-
στε μαζί «για πάντα», έχετε την άδεια 
του φεγγαριού να κάνετε σχέδια για 
το επόμενο βήμα, είτε πρόκειται για 
γάμο, συγκατοίκηση ή απλά αποκλει-
στικότητα.

ΠΑρθενός
 24/8 - 23/9
Μετά από μια περίοδο 

απομόνωσης και εσωτερικής ενδο-
σκόπησης, ξέρετε τι θέλετε από την 
αγάπη. Ξαφνικά βγαίνετε έξω, δια-
σκεδάζετε και βρίσκετε μεγάλο εν-
διαφέρον από τους γύρω σας. Ίσως 
αποφασίσετε να αλλάξετε τον τρό-
πο που προβάλλεστε στους άλλους, 
εκπέμπετε ένα ακαταμάχητο πάθος, 
νιώθετε σαν ένα εντελώς νέο πρόσω-
πο, καθώς αισθάνεστε όμορφοι και 
ελκυστικοί.

ΖΥγός
 24/9 - 23/10
Η υπερβολική εστία-
ση στα επίγεια θέματα, 

απολαύσεις και αγαθά θα σας εκνευ-
ρίσει, καθώς ο Άρης κινείται στον 
παθιασμένο όγδοο οίκο σας. Παρό-
λο που το ζώδιό σας είναι συντροφι-
κό και συνήθως σας είναι δύσκολο 
να αφήσετε κάποιον/α, ακόμα κι αν 
είναι στο μυαλό σας, το σύμπαν σάς 
στέλνει το πράσινο φως με μια θεία 
καθοδήγηση. Ακόμα κι αν δεν θέλετε 
να συνειδητοποιήσετε την πραγματι-
κότητα, θα σας καθοδηγήσει για να 
αναγνωρίσετε ότι οι προσωπικές σας 
επιθυμίες να έχετε αυτό που θέλετε 
είναι ανίσχυρες μπροστά στη θεία 
βούληση. 

ςκόρΠιός
24/10 - 22/11
Αντί να πολεμάτε τον 
εαυτό σας και τους άλ-

λους, κάντε εκεχειρία. Η νέα Σελήνη 
στον τέταρτο οίκο σας, του παρελθό-
ντος, σας επισημαίνει: Αν ο εκάστο-
τε ερωτικός σας σύντροφος περίμε-
νε ότι θα ήσασταν ο θεραπευτής και 
ψυχολόγος του, συνειδητοποιήστε τα 
αποτελέσματα αυτής της συμπεριφο-
ράς σας. Εάν τείνετε να προσελκύετε 
άτομα που δεν έχουν στόχους ζωής 
ή που αποζητούν τη φροντίδα σας, 
λαμβάνοντας περισσότερα και χωρίς 
πρόθεση να δώσουν, προσέξτε, γιατί 
τώρα θα μπορούσατε να προσελκύ-
σετε ένα τέτοιο άτομο. 

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12   
Πόσο πολύ θέλετε να 

ζήσετε μια παθιασμένη ερωτική περι-
πέτεια; Ακολουθούν μερικά γεγονότα 

 ΕΜΜΑ ΡΟΟΥΖ ΡΟΜΠΕΡΤΣ - 10/02/1991

Η Έμμα Ρόουζ Ρόμπερτς είναι Αμερικανίδα ηθο-
ποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια. Γεννήθηκε 
στη Νέα Υόρκη. Ο πρώτος της κινηματογραφι-
κός ρόλος ήταν στο πλευρό των Τζόνι Ντεπ και 
Πενέλοπε Κρουζ στην ταινία "Blow". Ακολού-
θησε η συμμετοχή της στο ανεξάρτητο φιλμ 
"Grand Champion". Πρωταγωνίστησε στην ται-
νία της FOX "Aquamarine", ενώ συμμετείχε στα 
φιλμ "Valentine's Day", "Hotel For Dogs", "Nancy 
Drew". Έχει κάνει εξώφυλλα για τα Vanity Fair, 
Teen Vogue, Elle Girl. Είναι επίσης το νέο πρόσω-
πο της καμπάνιας της Neutrogena. Είναι κόρη 
του ηθοποιού Έρικ Ρόμπερτς και ανιψιά της βρα-
βευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Τζούλια Ρόμπερτς.

EP
A



survivor
καθε σαββατο 

με τεταρτη 
ΣΤΙΣ 21:15

www.sigmatv.com      sigmatvcy  |    SigmaTV
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ΖΙΖΕΛ ΜΠΟΥΝΤΧΕΝ

ΟΤΑΝ 
Η ΡΟΥΤΙΝΑ 
ΜΠΑΙΝΕΙ 

ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΙΩΠΗΣ, ΤΟ 
ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΖΙΖΕΛ ΜΠΟΥΝΤΧΕΝ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΟΥΣ 

ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣΕ 
ME ΤΟΝ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ 

ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ

Έξι χρόνια κράτησε το ειδύλλιο της Ζιζέλ Μπού-
ντχεν με τον γνωστό ηθοποιό Λεονάρντο Ντι Κά-
πριο. Το πασίγνωστο μοντέλο έσπασε τη σιωπή 

του για τους λόγους που ο έρωτάς τους δεν είχε αίσιο 
τέλος. Σύμφωνα με την ίδια, η ρουτίνα και η καθημερι-
νότητα ήταν αυτό που διέλυσε τη μεταξύ τους σχέση. 
Το μοντέλο πήρε αυτήν τη δύσκολη απόφαση του χωρι-
σμού με τον πρώην αγαπημένο της γιατί συνειδητοποί-
ησε ότι χρειαζόταν αλλαγή στον τρόπο ζωής της. «Μια 
ημέρα», όπως δήλωσε,  «σηκώθηκα από το κρεβάτι μου 
και διαπίστωσα ότι η ζωή μου χρειαζόταν μιαν  αλλαγή. 
Δεν ήθελα πλέον να καπνίζω, να πίνω και να δουλεύω 
τόσο πολύ. Αντιλήφθηκα ότι δεν ήθελα πλέον να βλέπω 
πράγματα που με ενοχλούσαν». Παράλληλα, η Ζιζέλ 
αποκάλυψε σε κάποια στιγμή της ζωής της ότι ήθελε να 
αυτοκτονήσει πέφτοντας από το μπαλκόνι. Όμως, με τη 
πάροδο του χρόνου, διαπίστωσε ότι δεν αξίζει να χάσει 
τη ζωή της αλλά να την αλλάξει. Όλα αυτά την ώθησαν 
να χωρίσει από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, όσο κι αν 
τον αγαπούσε. Τελικά το πανέμορφο μοντέλο, δύο χρό-
νια μετά το χωρισμό της με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, 
παντρεύτηκε τον «βασιλιά», όπως χαρακτηρίζεται, του 
ποδοσφαίρου, Τομ Μπρέιντι. Το ζευγάρι είναι μαζί από 
το 2006 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Μπέντζα-
μιν και τη Βίβιαν. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΡΑ

Σήμερα το μοντέλο είναι ευτυχισμένο 
στην αγκαλιά του Τομ Μπρέιντι και 
έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Η Ζιζέλ χώρισε με τον Ντι 
Κάπριο παρόλο που τον 
αγαπούσε



ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ LIFESTYLE!

Επίσημη έρευνα αναγνωσιμότητας, Δεκέμβριος 2018
από την εταιρεία RAI CONSULTANTS PUBLIC LTD

ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 83,974
ΑνΑγνΩσΤΕσ ΚΑθΕ ΕΒΔΟμΑΔΑ!

γΙΑΤΙ ΤΙσ ΚΥΡΙΑΚΕσ ΕΙσΑΙ ΟΚ!
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ANAγνΩσΤΕσ

OK!
FIRST FOR CELEBRITY NEWS

«ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ 
ΤΑ ΚΑΝΕΙΣ 

ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ»
Ο ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΑ 500 

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ «ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ» ΑΛΛΑ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΟΥ

ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ•ΤΕΥΧΟΣ 564•16 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018•2,90€ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΥΦΑ

ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ 

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ 

ΣΥΝΤΡΟΦΟ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ 
ΧΡΟΥΣΑΛΑ 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΨΩΝΙΑ
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