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τέλεσμα έχει να βγουν στην επιφάνεια πολλά θαμμένα 
πράγματα που την βαραίνουν. Είναι πολύ τραυματική στιγ-
μή στη ζωή της. Αυτός είναι ο πιο δύσκολος ρόλος που 
έπρεπε ποτέ να παίξω.  
 
Αυτή η ιστορία, όπου μια γυναίκα ψάχνει για τη 
χαμένη της κόρη, σε αγγίζει ακόμα πιο βαθιά 
μιας και είσαι κι εσύ μητέρα;  
Κάθε μάνα, πιστεύω, θα αντιδρούσε με τρόμο και πανι-
κό στον αφόρητο πόνο του να χάσεις το παιδί σου. Έχω 
σκεφτεί πολύ πώς θα αντιδρούσα κάτω από τέτοιες συν-
θήκες και πώς κάθε μάνα μπορεί να αντιμετωπίσει ένα 
τέτοιο τρομακτικό γεγονός.  Από την άλλη η ταινία αυτή 
δεν πραγματεύεται μόνο μια πιο βαθιά σύνδεση μεταξύ 
μαμάδων, αλλά θα ξυπνήσει και θα προκαλέσει έντονα 
συναισθήματα στον καθένα που αντιμετωπίζει τραυματι-
κές και ανησυχητικές καταστάσεις.  

Μπορείς να ταυτίσεις τον εαυτό σου με τη Λόρα;
Προσπαθώ να μην ταυτίζω πολύ τον εαυτό μου με τους 
χαρακτήρες που υποδύομαι, αλλά ήταν πολύ δύσκολο 
σε αυτήν την ταινία, αφού σε κάνει να μπεις στη θέση της 
γυναίκας αυτής.Αλλά ως ηθοποιός μπορώ να ξεχωρίσω 
τον εαυτό μου από το χαρακτήρα που υποδύομαι, με την 
έννοια ότι δεν πρέπει να συμφωνώ με τις πράξεις της ή 
να αγαπώ την προσωπικότητά της για να μπορώ να την 
υποδυθώ. Το μόνο πράγμα που είναι σημαντικό είναι να 
την καταλάβεις και να καταλάβεις γιατί συμπεριφέρεται 
με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Ένα από τα καλύτε-
ρα πράγματα σε αυτήν την ταινία είναι ότι ο Asghar δεν 
προσπαθεί να κρίνει τους χαρακτήρες. Τους παρουσιάζει 
με όλες τους τις πλευρές και ατέλειες και δεν υπάρχουν 
καλοί και κακοί άνθρωποι -είναι όλοι γεμάτοι αντιθέσεις, 
έτσι όπως είμαστε στην πραγματική ζωή. 
 
Πώς χειρίζεσαι τα γυρίσματα από μέρα σε μέρα 
όταν πρέπει να παίξεις ένα ρόλο με τόσο ανε-
πτυγμένο επίπεδο στρες και άγχους;    
Όσο κι αν αγαπώ να δουλεύω με τον Asghar και όσο κι 
αν αυτός ο ρόλος σπρώχνει τα όριά μου, δεν μπορούσα 
να περιμένω μέχρι να τελειώσει το γύρισμα. Ήταν αδύνα-
το για μένα να μην αισθάνομαι αυτά τα τρομακτικά συναι-
σθήματα κατά τη διάρκεια του σετ. Και όταν η ταινία τε-
λείωσε, ήμουν εξουθενωμένη. 

«υΠήρξΕ μίΑ φΑσή σΤή ζωή 
μου Που δΕν ΕίχΑ ζωή, 

ΚΑί ΑυΤο μΕ φοβίζΕ. ΤωρΑ 
Εχω ΕνΑν Πολυ Πίο ΑνΕΤο 
ρυθμο. οΤΑν μΕγΑλωνΕίσ 

δυο μίΚρΑ ΠΑίδίΑ, χρΕίΑζΕσΑί 
ΚΑλυΤΕρή ίσορροΠίΑ.
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Ποια ήταν η πραγματική εμπει-
ρία τού να γυρίζεις ταινία με τον 
Farhadi;
Πήγε πολύ καλά, αλλά ήταν ένα μεγάλο 
γύρισμα, περίπου τέσσερις μήνες, και σε 
αυτό το χρονικό διάστημα πολλά πράγ-
ματα συνέβησαν! (Χαμόγελα). Ο Asghar 
είναι πολύ απαιτητικός, αλλά είναι επίσης 
και ένας καταπληκτικός δάσκαλος. Ρωτάει 
πολλά, αλλά το έκανε με τόσο σεβασμό. 
Σε κάνει να θέλεις να δώσεις τον καλύ-
τερό σου εαυτό. Είναι μία συνεχής πηγή 
έμπνευσης. Ο τρόπος που δουλεύει σού 
ανοίγει τους ορίζοντές σου. 
Ο Asghar είναι ένας λαμπρός άντρας και 
άνθρωποι σαν αυτόν είναι σπάνιοι. Έχω 
γνωρίσει λίγους σε αυτήν τη δουλειά, 
αλλά όταν συμβαίνει, αμέσως συνειδη-
τοποιείς ότι αυτό το άτομο είναι διαφορε-
τικό από τα άλλα. Μπορεί να αγγίξει τα 
πιο βαθιά σου συναισθήματα όταν λέει 
μια ιστορία. Και το κάνει με μια ταπεινό-
τητα. Είναι πολλά περισσότερα από ένας 
σκηνοθέτης -είναι ένας πραγματικός καλ-
λιτέχνης. 
 
Δουλεύοντας με τον σύζυγό σου 
Χαβιέρ Μπαρδέμ σού δίνει μια αί-
σθηση ασφάλειας ή άνεσης όταν 
γυρίζετε μαζί μια ταινία;   
Έχει να κάνει περισσότερο με το ότι μπο-
ρούμε να διασκεδάσουμε τη διαδικασία 
τού να δουλεύουμε μαζί και να συζητάμε 
τους χαρακτήρες μας και την ιστορία της 
ταινίας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορού-
με να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλο και 
να επωφεληθούμε με το να μπορούμε να 
καταλάβουμε πώς δουλεύουμε. Επίσης, 
με αυτόν τον τρόπο είμαστε ανοιχτοί σε 
ό,τι σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να κά-
νουμε για να βοηθήσουμε τον σκηνοθέ-
τη και να βγει η καλύτερη δυνατή ταινία 
που μπορούμε να κάνουμε... Ξέρουμε ο 
ένας τον άλλον απ’ όταν ήμουν εγώ 17 
και αυτός 21. Γνωριστήκαμε στη δουλειά. 
Άρα ξέρουμε πολύ καλά πώς δουλεύει ο 
άλλος... 

 
Πώς θα σύγκρινες το να δουλεύ-
εις με τον σύζυγό σου σήμερα με 
το όταν πρωτοδουλέψατε μαζί στο 
Jamon το 1992; 
(Χαμόγελα) Ήμασταν παιδιά τότε. Ήταν 
πριν περισσότερο από 25 χρόνια και θυ-
μάμαι όταν πήγαμε για πρώτη φορά στο 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 
είχαμε φρικάρει όταν είδαμε τη βάρκα του 
Jack Lemmon να φτάνει στην αποβάθρα. 
Ο Χαβιέρ και εγώ κοιτάζαμε ο ένας τον 
άλλον, λέγοντας «Ουάο, αυτός ο άντρας 
δούλεψε με τη Marilyn Monroe».  Θυμά-
μαι όταν επιστρέψαμε από τη Βενετία την 
προηγούμενη χρονιά (για το Loving Pablo) 
μαζί, η εμπειρία αυτή είχε περίεργη επί-
δραση πάνω μου. Από τη μια φαίνεται σ’ 
εμένα ότι ήταν μόλις χθες που ήμασταν 
εκεί και από την άλλη έχω αυτό το αίσθη-
μα πως περνά τόσο γρήγορα ο χρόνος. 
 
Έχεις μειώσει το ρυθμό εργασίας 
σου από την ημέρα που δημιούργη-
σες την οικογένειά σου. Είσαι πιο 
χαρούμενη τώρα; 
Σκέφτομαι ότι η αγάπη των παιδιών μου 
και του συντρόφου μου με κάνουν χαρού-
μενη… Αλλά από πριν γίνω μητέρα είχα 
αποφασίσει να σταματήσω να είμαι εθι-
σμένη στη δουλειά μου. Δούλευα τόσο 
πολύ, μερικές φορές έκανα πέντε ταινίες 
σε δώδεκα μήνες, ώστε δεν είχα καν χρό-
νο να προετοιμαστώ για τον κάθε ρόλο, 
που αυτό είναι ένα από τα πράγματα που 
αγαπώ περισσότερο στην υποκριτική.  Επί-
σης, υπήρξε μία φάση στη ζωή μου που 
δεν είχα ζωή και αυτό με φόβιζε. Τώρα 
έχω έναν πολύ πιο άνετο ρυθμό. Όταν 
μεγαλώνεις δύο μικρά παιδιά, χρειάζεσαι 
καλύτερη ισορροπία. 

Έχεις διαφορετική προσέγγιση 
στην καριέρα σου τώρα. Νιώθεις 
ότι ακόμα έχεις κίνητρο ως ηθο-
ποιός;  
Για πολύ καιρό διασκέδαζα να δουλεύω 
πολύ σκληρά και να ταξιδεύω πολύ. Αγα-
πούσα το γεγονός ότι μπορούσα να εξε-
ρευνήσω πολλά διαφορετικά είδη χα-
ρακτήρων και πάντα ήμουν γεμάτη ενέρ-
γεια και πάθος. Είμαι ακόμα πολύ παθια-
σμένη με ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά 
μου, αλλά θα προτιμούσα να έκανα μία 
ή δύο ταινίες το χρόνο και τέλος. Η οι-
κογένειά μου είναι η προτεραιότητά μου 
τώρα.   ok!   

ΣυνΕνΤΕυΞΗ ΑΠΟ WENN
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡιΑλΕνΑ ΧΡιΣΤΟΦΗ

 ΦωΤΟΓΡΑΦιΕΣ: JoE ALvArEz, LiA Toby, 
ivAN NikoLov/WENN.coM

«ΠΡΟΣΠΑΘω νΑ ΜΗν 
ΤΑυΤιζω ΠΟλυ ΤΟν 

ΕΑυΤΟ ΜΟυ ΜΕ ΤΟυΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟυ 

υΠΟΔυΟΜΑι, ΑλλΑ 
ΗΤΑν ΠΟλυ ΔυΣΚΟλΟ 
ΣΕ ΑυΤΗν ΤΗν ΤΑινιΑ»
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εκανα μια μικρή 
ανόρθωσή και αύξήσή 
στήθόύσ. εγω ειχα χασει 

Πόλλα κιλα μετα τή γεννα 
και ετσι ήταν κατι Πόύ με 

ενόχλόύσε στό σωμα 
μόύ και τό εφτιαξα.

creo
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ΡΟΖΙΤΑ ΚΕΝΤΑΛΑ

Ο χωρισμΟσ, τΟ 
παιδι και η μΟδα! 

Σε ποια φάση της ζωής σου σε πετυχαίνω;
Τώρα βρίσκομαι σε μια φάση που προσπαθώ να δω 
πολύ πιο σοβαρά το μοντέλινγκ και να πάω εξωτερι-

κό, κάτι που δεν έκανα τόσα χρόνια. Θα τελειώσω με κά-
ποιες δουλειές στην Ελλάδα και μετά θα πάω εξωτερικό. 
 
Πώς πήρες την απόφαση να συμμετάσχεις στο 
My Style Rocks;
Μου έλεγαν όλοι πως πρέπει να κάνω τηλεόραση. Είχα 
πολλές προτάσεις για διάφορα σόου πριν μπω στο παιχνί-
δι,  αλλά αυτό ήταν το μοναδικό που μου άρεσε εκείνη την 
περίοδο στην τηλεόραση. Είναι ένα παιχνίδι που κακό δεν 
θα σου κάνει και μόνο κερδισμένη μπορείς να φύγεις από 
εκεί.
 
Πόσο ικανοποιημένη είσαι από την παρουσία 
σου στο σόου μόδας;
Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι ικανοποιημένη σχεδόν καθό-
λου όσον αφορά τα ντυσίματα που έδειχνα. Όταν μπήκα 
στο παιχνίδι τα κορίτσια ήταν ήδη 2 μήνες μέσα και ήξεραν 
πολλά περισσότερα από εμένα, έτσι όταν τις είδα άρχισα 
να πειραματίζομαι τόσο πολύ, που το στυλ που έδειχνα κά-
ποιες φορές δεν ήταν καν το δικό μου.

 Έφυγες μιαν ανάσα πριν από τον μεγάλο τελι-
κό. Νιώθεις πικρία;
Χαίρομαι που έφτασα και μέχρι εκεί. Δεν πίστεψα ότι θα 

κέρδιζα το παιχνίδι, οπότε και εκεί που έφτασα, ήμουν πολύ 
χαρούμενη. Τα περισσότερα κορίτσια θέλουν να ασχολη-
θούν με το styling, οπότε θα τους κάνει καλό που έφτασαν 
στην τελική 6άδα.

 Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου κριτής και 
ποιος κριτής ήταν ο πιο κακός;
Οι κριτές ήταν πραγματικά υπέροχοι και οι τρεις, αλλά ο 
αγαπημένος μου ήταν ο Στέλιος Κουδουνάρης. Θαυμάζω 
πολύ τη δουλειά του, είναι από τους καλυτέρους σχεδια-
στές που έχει η Ελλάδα και επίσης μου αρέσει και ο τρό-
πος που σχολιάζει. Όταν έβλεπα το παιχνίδι από το σπίτι 
γελούσα πολύ με τα σχόλιά του.
 
Στο Greece Next Top Model θα πήγαινες;
Στο Greece Νext Τop Μodel δεν θα πήγαινα. Θέλω να 
κοιτάξω να κάνω την καριέρα μου στο εξωτερικό και να μην 
ξαναπάω σε κάποιο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω δεν θα μου προ-
σφέρει κάτι, παρά μόνο δημοσιότητα.

Έγινες μητέρα σε πολύ μικρή ηλικία. Ήταν κάτι 
που το ήθελες ή ήρθε ξαφνικά;
Πάντα ήθελα να γίνω μικρή μαμά, αλλά η αλήθεια είναι 
πως όταν είσαι μικρή δεν ξέρεις τι ακριβώς σημαίνει να εί-
σαι μαμά και απλώς λες θέλω παιδί, κάτι που το ακούω απ’  
όλες. Ήθελα να είμαι νέα μαμά απλώς, δεν ήταν κάτι που 
το είχα προγραμματίσει, το παιδί ήρθε ξαφνικά, το συζητή-
σαμε με τον σύντροφό μου και αποφασίσαμε να το κρατή-
σουμε και χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτή μου την απόφαση, 
γιατί τώρα έχω τον πρίγκιπά μου.
 
Πόσο καιρό είστε χωρισμένοι;
Έχουμε χωρίσει εδώ και δυο χρόνια.
 
Όλο αυτό το διάστημα έκανες κάποια σχέση; 
Δοκίμασα να κάνω κάποια σχέση, αλλά δεν μου βγήκε,  
επειδή ξέρω ακριβώς τι θέλω πια. Άμα δω ότι είναι κάτι που 
μου δημιουργεί προβλήματα, το σταματάω. Δεν είναι εύκο-
λο να κάνεις σχέση αμέσως μετά από ένα χωρισμό, πόσω  
μάλλον με έναν άνθρωπο, με τον οποίο είχες δημιουργή-
σει μια οικογένεια. Χρειάζεται λίγος καιρός να ξεπεραστεί.
 
Είσαι μια πολύ όμορφη γυναίκα και φαντάζομαι 
δέχεσαι πολλά κομπλιμέντα και φλερτ. Υπάρχει 
κάποιο περιστατικό που σου έμεινε στο μυαλό;
Όταν δούλευα ως υποδοχή σε ένα μαγαζί , ήρθε ένας άν-
δρας και με ρώτησε ποιου είναι αυτό το μαγαζί και τον εξυ-
πηρέτησα και στη συνέχεια με κοιτούσε όλο το βράδυ χω-
ρίς να κάνει κάποια κίνηση. Την επόμενη μέρα μού είχαν 
έρθει πάρα πολλά τριαντάφυλλα με μια κάρτα που έγραφε 

η ΕμπΕιρια τησ στΟ MY STYLE ROCKS, Ο χωρισμΟσ 
μΕ τΟΝ CLAYDEE, Οι ΟικΟΝΟμικΕσ δΥσκΟΛιΕσ, 

Γιατι δΕΝ καΝΕι πΛΕΟΝ ΕΥκΟΛα σχΕση και η 
απΟκαΛΥΨη Οτι ΕκαΝΕ πΛαστικη στηΘΟΥσ
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«είσαι το ωραιότερο πλάσμα που έχω δει στη ζωή 
μου» και έγραψε  και το τηλέφωνό του.

Και ποια ήταν η συνέχεια...
Δεν κάλεσα ποτέ στο τηλέφωνο, εννοείται ότι ξα-
ναήρθε, τελικά όμως κατέληξε σε μια πολύ καλή 
φιλία, τίποτα παραπάνω.  

Ποια ήταν η μεγαλύτερη θυσία που έκα-
νες για έναν άντρα;
Η μεγαλύτερη θυσία είναι ότι είχα αφήσει πίσω 
όλη μου τη ζωή σε πολύ μικρή ηλικία και ξεκίνησα 
από το μηδέν σε μια ξένη χώρα για να είμαι μαζί 
του.

Ένας άνδρας για σένα;
Ήταν ένας ξένος που δεν μιλούσε καθόλου Αγ-
γλικά και δεν μπορούσε να μου πει ακριβώς αυτά 
που ήθελε και για ένα χρόνο έκανε μαθήματα Αγ-
γλικών για να μπορεί να μου μιλάει. 

Πώς είναι η σχέση σου με τον πρώην 
σύντροφό σου;
Έχουμε άψογες σχέσεις, όχι μόνο λόγω του παι-
διού, αλλά κι επειδή δεν είχαμε έντονο χωρισμό, 
έτσι κρατήσαμε πολύ καλή επαφή.

Πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη 
σου σε μια ξένη χώρα;
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν είσαι 23 ετών 
και  προσπαθείς να κάνεις τα όνειρά σου πραγμα-
τικότητα, ενώ  ταυτοχρόνως πρέπει να δεις τη ζωή 
του παιδιού σου, να κάνεις δυο και τρεις δουλειές 
για τα έξοδά του κάθε μήνα χωρίς καμιά βοήθεια, 
είναι φοβερά δύσκολο. Σε κουράζει και πολύ ψυ-
χολογικά.

Πέρασες δύσκολες στιγμές;
Ναι, υπήρξαν μέρες που δεν είχα λεφτά να πάρω 
ταξί να πάω στη δουλειά μου. Έχω περάσει αρ-
κετές φορές τέτοιες φάσεις. Όταν δεν έχεις στη 

ΠΑΝτΑ ΗθΕλΑ ΝΑ γίΝω 
μίκρΗ μΑμΑ, ΑλλΑ Η 

ΑλΗθΕίΑ ΕίΝΑί ΠωΣ  ότΑΝ 
ΕίΣΑί μίκρΗ ΔΕΝ ξΕρΕίΣ 
τί ΑκρίβωΣ ΣΗμΑίΝΕί 

ΝΑ ΕίΣΑί μΑμΑ.
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Ο πρώην σύντρΟφΟσ 
μΟύ με παρΟτρύνει 
σύνεχώσ να κανώ 

καριερα στΟ εξώτερικΟ 
και ξερώ πώσ τΟ παιδι 

ειναι σε καλα χερια.
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χώρα όπου μένεις έναν άνθρωπο δικό σου και ό,τι 
χρειαστείς να το ζητήσεις, είναι δύσκολο. δεν μπορώ 
να πω πως δεν έχω κανέναν, και στον πρώην σύντρο-
φό μου να ζητήσω κάτι, αμέσως θα κάνει τα αδύνατα-
δυνατά να με βοηθήσει. επίσης και οι φίλοι μου θα με 
βοηθήσουν, απλώς εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν 
ζητάει εύκολα βοήθεια, έτσι προσπαθώ να μάθω να δι-
αχειρίζομαι καλυτέρα τα οικονομικά μου.
 
Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που σε στήριξαν 
μετά τον  χωρισμό σου;
η κολλητή μου η μύριαμ Γεροκώστα και η μαμά μου 
με στήριξαν τότε. προσπάθησαν να με βοηθήσουν 
ώστε να μη με ρίξουν τα προβλήματα, και να κοιτάξω 
μπροστά συνεχίζοντας δυναμικά τη ζωή μου.
 
Το ότι ζεις μόνη σου στην Αθήνα με τον γιο 
σου είναι ένα μικρό εμπόδιο στο να κάνεις 
πολλές δουλειές ή στο να ανοίξεις τα φτερά 
σου για το εξωτερικό;
δεν θα έλεγα το παιδί εμπόδιο. είμαι πολύ τυχερή που 
η μαμά του Claydee μάς βοηθάει με το παιδί, είναι μια 
γυναίκα που πραγματικά τη θαυμάζω, κι έχω τον χρό-
νο ευτυχώς να δουλέψω. Ο πρώην σύντροφός μου με 
παροτρύνει συνεχώς να κάνω καριέρα στο εξωτερικό 
και ξέρω πως το παιδί είναι σε καλά χέρια και πως θα 
έρχομαι συνέχεια εδώ. είναι πολλές μαμάδες μοντέ-
λα που το κάνουν αυτό, αλλά θα το προσπαθήσω από 
σεπτέμβριο.
 
Μιλάς με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην 
σύντροφό  σου, οπόταν κι εγώ θα μπω στον 
πειρασμό να σε ρωτήσω γιατί χωρίσατε και 
γιατί δεν ξαναείστε μαζί;
(Γέλια) είναι πολύ κάλος άνθρωπος όντως και δεν 
μου έχει κάνει κάτι κακό, οπότε δεν έχω λόγο να πω 
κάτι αρνητικό για εκείνον. μαζί δεν ξέρω αν θα είμα-
στε ξανά, γιατί λένε ποτέ μη λες ποτέ. Όμως πιστεύω 
οι σχέσεις μας είναι καλύτερες τώρα και έχει περά-
σει ήδη αρκετός καιρός από τον χωρισμό μας, οπότε 
τώρα θα είναι δύσκολο.
 
Το καλοκαίρι γράφτηκε πως έκανες πλαστι-
κή στήθους. Ισχύει;
ναι, ισχύει. Έκανα μια μικρή ανόρθωση και αύξηση. 
Όλες οι γυναίκες το κάνουν μετά τη γέννα γιατί το στή-
θος λόγω θηλασμού χαλαρώνει πολύ και οι περισ-
σότερες το φτιάχνουμε. εγώ είχα χάσει πολλά κιλά 
μετά τη γέννα και έτσι ήταν κάτι που με ενοχλούσε στο 
σώμα μου και το έφτιαξα.
 
Κατά τη διάρκεια του My Style Rocks είδα να 
δέχεσαι πολλά αρνητικά σχόλια για το πρό-
σωπό σου, ότι δηλαδή είναι πειραγμένο με 
πλαστικές. Τι απαντάς;
με έχει κουράσει πολύ αυτό. ακόμα συνεχίζουν και με 
ρωτάνε αν έχω βάλει υαλουρονικό στα χείλη, αν έχω 
φουσκώσει ζυγωματικά και σε ποιον πλαστικό έφτια-
ξα τη μύτη μου. δεν έχω λόγο να πω ψέματα, αν έκανα 
κάποια πλαστική στο πρόσωπο θα το έλεγα, δεν είναι 
κακό. απλώς  δεν έχω πειράξει τίποτα και με ενοχλού-
σε που έβλεπα αυτά τα σχόλια. ok!   

απΟ τΟν ΓιώρΓΟ μιχαηλ
φώτΟΓραφΟσ: ΒαλεντινΟσ παπακώνσταντινΟύ

στύλιστασ: πανΟσ ΓερΟλεμιδησ
μακε uP: ρΟύλα ΓεώρΓιαδΟύ τσαλικη 
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αφιερωμα: ημερα της ΓΥΝαΙΚας

μαρια ευριπιδη 

«ΟνειρεψΟυ, Πιστεψε, υλΟΠΟιησε τΟ»
Πιστη, Οραμα και θεληση ειχε  η ιδρυτρια και διευθυνΟυσα 

συμβΟυλΟσ τησ Πρώτησ και μΟναδικησ διαδικτυακησ ΠλατφΟρμασ 
αμεσησ κρατησησ για ΠΟλιτικΟυσ γαμΟυσ  BookYourWeddingdaY.

com, μαρια ευριΠιδη, και τα καταφερε υλΟΠΟιώντασ τΟ ΟνειρΟ 
τησ μεθΟδικα και με τΟν καταλληλΟ ΠρΟγραμματισμΟ. 
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Τι γιορΤάζουμε; 

Τι σπουδάσατε;
Αρχικά Hotel Management και στην 
πορεία καθώς εργαζόμουν στο εξωτερι-
κό παράλληλα σπούδασα International 
Tourism Management. Ενώ το 2010 
απέκτησα το Chartered στις δημόσιες 
σχέσεις. 
  
Ποια είναι τα δυνατά σημεία του 
χαρακτήρα σας;  
Είμαι δυναμική, πειθαρχημένη στους στό-
χους μου και διορατική, κάτι που με βοη-
θάει να παίρνω σωστές αποφάσεις. 
 
Σε ποιους και σε τι δείχνετε αδυ-
ναμία; 
Στα παιδιά όλου του κόσμου. Λατρεύω 
τα λουλούδια.  

Τι ώρα ξυπνάτε;
Στις 6 το πρωί. 

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που 
κάνετε;
Βάζω φορμούλες.
 
Ποια είναι η beauty ρουτίνα 
σας;   
Αφού επιστρέψω από το πρωινό μου 

«Στην ποΛιτικη, Αν θΕΛΕιΣ 
νΑ ΕιπωθΕι κΑτι, ρωτΑ ΕνΑν 
ΑντρΑ. Αν θΕΛΕιΣ νΑ γινΕι 

κΑτι, ρωτΑ μιΑ γυνΑικΑ»
μΑργκΑρΕτ θΑτΣΕρ

Η ΠαγκόΣμια Ημέρα ΤΗΣ γυναικαΣ έόρΤαζέΤαι ΣΤιΣ 
8 μαρΤιόυ καθέ χρόνό ωΣ Ημέρα μνΗμΗΣ Των 
αγωνων Τόυ κινΗμαΤόΣ για Τα δικαιωμαΤα Των 
γυναικων.

ένώ η πρώτη τήρηση της Ημέρας της γυναίκας 
πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1909 
στη νέα υόρκη, η 8η μαρτίου προτάθηκε από τη διεθνή 
διάσκεψη γυναικών του 1910, ώστε να καθιερωθεί 
μια «διεθνής Ημέρα της γυναίκας». αφού οι γυναίκες 
κέρδισαν το δικαίωμα ψήφου στη ρωσία το 1917, η 8η 
μαρτίου καθιερώθηκε ως εθνική αργία εκεί. Την εποχή 
εκείνη εορταζόταν κατά κύριο λόγο από το σοσιαλιστικό 
κίνημα και τις κομμουνιστικές χώρες μέχρι την 
υιοθέτησή της το 1975 από τα Ηνωμένα Έθνη.

περπάτημα, ακολουθεί ένα χαλαρωτικό 
ντουσάκι, και το day makeup μου. 

Τι περιλαμβάνει το πρωινό σας; 
Φρέσκο χυμό και τοστ. 

Έχετε κάποιαν αγαπημένη συνή-
θεια πριν πάτε στη δουλειά; γυ-
μνάζεστε;  
Λατρεύω το πρωινό περπάτημα στην πα-
ραλιακή Λεμεσό.  

Πώς περνάτε τις ώρες στο γρα-
φείο; Τι λέει το job description;
Διεκπεραιώνω μαζί με την ομάδα μου ση-
μαντικά θέματα που αφορούν τη σωστή 
και εύρυθμη λειτουργία μιας πολλά υπο-
σχόμενης Start up. 

Πώς χαλαρώνετε όταν είστε πιε-
σμένη;
Ακούω μουσική.
 
Ποια είναι η πιο δημιουργική σας 
στιγμή; 
 Όταν πετυχαίνει μια καινούρια συμφωνία. 

Τι κάνετε όταν μπλοκάρετε;  
Βόλτα στην παραλία.

 
Τι ώρα τρώτε το μεσημέρι και τι 
σας αρέσει να τρώτε; 
γύρω στις 3, στο γραφείο, παρέα με τους 
συναδέλφους μου. 

Τι ώρα φεύγετε από το γραφείο; 
Αν είμαι τυχερή, γύρω στις 7. Εργαζό-
μαστε με διάφορες χώρες και έτσι το 
customer service λειτουργεί μέχρι τις 12 το 
βράδι. κάποιες φορές χρειάζεται να κάνω 
support την ομάδα.  

Τι σκέφτεστε μέσα στο αυτοκίνητο 
όταν επιστρέφετε σπίτι;
Ακούω μουσική και είμαι προσηλωμένη 
στο οδήγημα.   

Ποια είναι η πιο αγαπημένη σας 
ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας;
το πρωί.

Τι σας κάνει να γελάτε;
μια κωμωδία στην τηλεόραση. 

Τι σας κάνει να θυμώνετε;  
το ψέμα και η υποκρισία.

 
Τι αγαπάτε να κάνετε στον ελεύ-
θερό σας χρόνο;
μου αρέσει να διαβάζω, να ακούω μουσι-
κή, να ταξιδεύω και να παρακολουθώ στε-
νά τις τελευταίες εξελίξεις από τον χώρο 
της μόδας.

Ποια είναι η συνήθεια που σας 
χαλαρώνει πριν από τον ύπνο;
Σερφάρω στο διαδίκτυο ή διαβάζω.
 
Τι σημαίνει για εσάς ευτυχία και 
επιτυχία;
«Ευτυχία είναι να θέλεις αυτό που παίρ-
νεις. Επιτυχία είναι να παίρνεις αυτό που 
θέλεις».

Ποιο είναι το motto της ζωής σας.
«ονειρέψου, πίστεψε, υλοποίησέ το».



Γυμνάζεστε; 
Τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα, yoga 
ή aerial yoga.

Τι ώρα παίρνετε τα παιδιά στο 
σχολείο; 
Γύρω στις 8.

Πώς περνάτε τις ώρες στο γρα-
φείο; 
Meetings, τηλεφωνήματα, emails και πάλι 
από την αρχή.

Πώς χαλαρώνετε όταν είστε πιε-
σμένη; 
Με μια βόλτα στον παραλιακό της Λεμε-
σού, ακούγοντας αγαπημένη μουσική. 

Τι ώρα ξυπνάτε; 
Από το ξυπνητήρι στις 7:00, από τα παιδιά 
μου κάθε 3-4 ώρες.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που 
κάνετε; 
Φιλώ τα αγόρια μου για καλημέρα.

Ποια είναι η beauty ρουτίνα σας;  
Καλό πλύσιμο προσώπου με καθαριστικό, 
λοσιόν, ορό, κρέμα ματιού, κρέμα ημέρας. 

Τι περιλαμβάνει το πρωινό σας;
 Καφέ, λίγο ψωμί, λίγο τυρί και μέλι.

Έχετε κάποιαν αγαπημένη συνή-
θεια πριν πάτε στη δουλειά; 
Take away καφέ από αγαπημένο σημείο.
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αφιερωμα: ημερα Της ΓΥΝαΙΚας

ελευθερια Βοσκαριδου 

με στοχουσ και ονειρα
ειναι μια δυναμική γυναικα, γεματή αποφασιστικοτήτα, που για να 
αντιμετωπισει τισ προκλήσεισ τήσ καθήμερινοτήτασ κανει σωστή 

διαχειρισή χρονου και Βρισκει τήν ισορροπια αναμεσα στή δουλεια και 
τήν οικογενεια. ή ελευθερια Βοσκαριδου, Marketing & Pr Manager 
του LiMassoL DeL Mar, CyPeir ProPerties LtD, γεννήθήκε στή λεμεσο, 

σπουδασε γαλλική λογοτεχνια και πολιτιστικεσ επιστήμεσ και ή 
αδυναμια τήσ ειναι τα τρια τήσ αγορια, ο αντρασ τήσ και οι δυο γιοι τήσ. 

Ποια είναι η πιο δημιουργική σας 
στιγμή; 
Όταν ξεκινά ένα καινούριο project και 
πρέπει να γίνουν οι αρχικές συναντήσεις, 
τα ταξίδια, η οργάνωση και διεκπεραίωση 
πλάνου.  

Τι κάνετε όταν μπλοκάρετε; 
Παίρνω τηλέφωνο έναν συγκεκριμένο 
φίλο! 

Τι ώρα τρώτε το μεσημέρι και τι 
σας αρέσει να τρώτε; 
Γύρω στη 1, το μεσημεριανό που περιλαμ-
βάνει λίγο απ’ όλα, να είναι καλά η μητέ-
ρα μου που φροντίζει για μια μεσογειακή 
ισορροπημένη διατροφή για όλους μας. 

Τι ώρα φεύγετε από το γραφείο; 
Κανονικά στις 6, αν και συμβαίνει σπάνια,  
ειδικά στις δημιουργικές περιόδους.  

Τι σκέφτεστε μέσα στο αυτοκίνητο 
όταν επιστρέφετε σπίτι; 
Ότι μόλις φτάσω θα πρέπει να έχω ξεχά-
σει τα πάντα για τη δουλειά, για να μπο-
ρώ να δώσω ποιοτικό χρόνο στην οικο-
γένειά μου.

Ποιο είναι για σας ένα ιδανικό 
απόγευμα;  
Καθημερινή, σε άδεια από τη δουλειά, κα-
φεδάκι κάπου στην παραλία με τον μεγά-
λο μου γιο και την αδερφή μου.

Ποια είναι η πιο αγαπημένη σας 
ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας; 
Μετά τις 9 το βράδυ, όταν τα παιδιά 
έχουν πάει για ύπνο, στο σπίτι ησυχία, 
αναμμένο τζάκι, ένα ποτήρι κρασί και χα-
λάρωση πριν τον ύπνο.

Τι σας κάνει να γελάτε; 
Ειδικά την περίοδο αυτή οι ατάκες του με-

γάλου μου γιου.

Τι σας κάνει να θυμώνετε; 
Δυστυχώς θυμώνω με βλακείες, κυρίως 
γιατί είμαι καταναγκαστική, αλλά προσπα-
θώ πολύ να το αλλάξω.

από πού αντλείτε δύναμη; 
Από τους στόχους και το όραμα που έχω 
για την προσωπική αλλά και επαγγελματι-
κή μου ζωή. Είμαι πολύ συγκεντρωμένη σε 
αυτούς. 

Τι αγαπάτε να κάνετε τον ελεύθε-
ρό σας χρόνο; 
Ολοήμερες βόλτες με τα πόδια στη Λεμε-
σό, από το κέντρο μέχρι την παραλία, φα-
γητό με την παρέα.

Ποιο είναι για σας ένα ιδανικό 
βράδυ; 
Κάθε βράδυ μπορεί να είναι ιδανικό, αρ-
κεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μέ-
ρας. Στο σπίτι μόνη σε μια μέρα έντασης, 
έξω με παρέα σε ανάγκη εκτόνωσης, για 
φαγητό με μια καλή φίλη σε ανάγκη εξο-
μολόγησης… 

Ποια είναι η συνήθεια που σας 
χαλαρώνει πριν από τον ύπνο; 
Ένα ποτήρι καλό κόκκινο κρασί έχει γίνει 
πια λατρεμένη συνήθεια. 

Ποια είναι η νυχτερινή σας 
beauty ρουτίνα;  
Καλό πλύσιμο προσώπου με καθαριστικό, 
λοσιόν, ορό, κρέμα ματιού, κρέμα νύχτας. 
Ανά 2-3 μέρες pilling και μάσκα. 

Ποια είναι η τελευταία σας σκέψη 
πριν κοιμηθείτε; 
Κάνω πάντα το σταυρό μου και σκέφτομαι 
«Ευχαριστώ για όλα και σήμερα Θεέ μου, 
καλό ξημέρωμα να έχουμε όλοι». 



Γρήγορη 
επανόρθωση

Για μεταξένια υφή 
και λάμψη

Άμεση αναδόμηση 
για κατεστραμμένα 
μαλλιά

Για άμεση 
αποτοξίνωση

Για απόλυτο 
όγκο

Ενυδάτωση και 
χαλάρωση μετά 
από μια δύσκολη 
μέρα

Σε επιλεγμένα κομμωτήρια σε όλη την Κύπρο.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 25 35 67 00 

ή αναζητήστε Davines Cyprus σε         &
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Έχετε κάποιαν αγαπημένη συνή-
θεια πριν πάτε στη δουλειά; Γυ-
μνάζεστε; 
Η πρωινή άσκηση είναι πλέον στην καθη-
μερινή μου ρουτίνα, μου δίνει ενέργεια ν’ 
αντεπεξέλθω στο δύσκολο πρόγραμμα 
της ημέρας.

Τι ώρα παίρνετε τα παιδιά στο 
σχολείο; 
Δεν έχω πλέον σχολικά δρομολόγια.

Πώς περνάτε τις ώρες στο γρα-
φείο; Τι λέει το job description; 
Οι  ώρες στο γραφείο αν και είναι πολ-
λές, όπως πολλά είναι τα καθήκοντα και οι 
απαιτήσεις, περνούν ευχάριστα  γιατί αγα-
πώ αυτό που κάνω, γνωρίζω καθημερινά 

Τι ώρα ξυπνάτε;  
Ξυπνώ καθημερινά στις 6:30.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που 
κάνετε; 
Μόλις ξυπνήσω κάνω τον σταυρό μου, για 
να πάει η μέρα μου καλά και ετοιμάζομαι 
στα γρήγορα για το γυμναστήριο.

Ποια είναι η beauty ρουτίνα σας; 
Το πρωί λόγω πίεσης χρόνου καθαρίζω 
το πρόσωπό μου στα γρήγορα, βάζω μία 
ενυδατική κρέμα και αφήνω την υπόλοιπη 
περιποίηση μετά την άσκηση.

Τι περιλαμβάνει το πρωινό σας;
Το πρωινό μου περιλαμβάνει δημητριακά, 
γιατί με κρατούν χορτάτη για πολλές ώρες 
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αφιερωμα: ημερα Της ΓΥΝαΙΚας

Στελλα ΚυριαΚου  

ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ
Βερα λευΚωΣιατιΣΣα ΣπουδαΣε τουριΣτιΚα, αλλα η ζωη την οδηγηΣε 

Στο τιμονι τηΣ οιΚογενειαΚηΣ  επιχειρηΣηΣ Panstromasew, 
που δραΣτηριοποιειται με εξειδιΚευμενα προϊοντα υπνου, 

ανατομιΚα Στρωματα Και μαξιλαρια. μια αυθεντιΚη Και 
ειλιΚρινηΣ γυναιΚα, που Βαζει ΚαθημερινουΣ ΣτοχουΣ ζωηΣ 

Και που ξερει να δειχνει την αδυναμια τηΣ Σε φιλουΣ. 

νέους ανθρώπους και με ξεκουράζει ιδιαί-
τερα όταν τους βοηθώ να επιλύσουν προ-
βλήματα με τον ύπνο τους και να κοιμού-
νται καλύτερα.

Πώς χαλαρώνετε όταν είστε πιε-
σμένη; 
Όταν είμαι πιεσμένη, πάντα χαλαρώνω με 
μουσική.
 
Ποια είναι η πιο δημιουργική σας 
στιγμή; 
Η πιο δημιουργική μου στιγμή είναι πάντο-
τε το πρωινό που έχω πιο καθαρό μυαλό.

Τι κάνετε όταν μπλοκάρετε;  
Όταν μπλοκάρω σταματώ ό,τι κάνω,  χα-
λαρώνω με ένα καφεδάκι και παίρνω ενέρ-
γεια για το επόμενό μου βήμα.

Τι ώρα τρώτε το μεσημέρι και τι 
σας αρέσει να τρώτε; 
Δεν έχω σταθερή ώρα φαγητού το μεση-
μέρι,  εξαρτάται τι ώρα θα τελειώσουν οι 
υποχρεώσεις μου.

Τι ώρα φεύγετε από το γραφείο; 
Όταν έχεις δική σου επιχείρηση δεν υπάρχει 
ωράριο, συνήθως μετά τις επτά το βράδυ.

Τι σκέφτεστε μέσα στο αυτοκίνητο 
όταν επιστρέφετε σπίτι; 
Αυτά που έχω να κάνω όταν θα επιστρέψω 
στο σπίτι.

Ποιο είναι για σας ένα ιδανικό 
απόγευμα; 
Tο ιδανικό μου απόγευμα είναι αυτό χωρίς 
δουλειές και σκοτούρες.
 
Ποια είναι η πιο αγαπημένη σας 
ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας;  
Η αγαπημένη μου ώρα κατά τη διάρκεια 
της ημέρας είναι όταν καταφέρω να συνα-
ντηθώ και να περάσω έστω και λίγο χρόνο 
με την οικογένειά μου.

Τι σας κάνει να γελάτε; 
Γελώ με τα αστεία που κάνουν οι συνάδελ-
φοι και τα έξυπνα ανέκδοτα.

Τι σας κάνει να θυμώνετε;
Θυμώνω πολύ με αυτά που συμβαίνουν 
γύρω μας τα τελευταία χρόνια, την αδικία 
σε όλον τον πλανήτη.

από πού αντλείτε δύναμη; 
Μέσα από την επιχειρηματική  μου δρα-
στηριότητα  και το οικογενειακό και φιλικό 
μου περιβάλλον.

Τι αγαπάτε να κάνετε στον ελεύ-
θερό σας χρόνο;
Μου αρέσει να πηγαίνω εκδρομές, να συ-
ναντώ φίλους που δεν βλέπω συχνά .

Ποιο είναι για σας ένα ιδανικό 
βράδυ;
Ένα  ιδανικό βράδυ για μένα είναι καλή  
παρέα, καλό φαγητό, κρασάκι και κουβέ-
ντα με φίλους.

Ποια είναι η συνήθεια που σας 
χαλαρώνει πριν από τον ύπνο; 
Χαλαρώνω με ένα ζεστό μπάνιο και απο-
λαμβάνω ένα  τσάι από βότανα, αφήνο-
ντας  πίσω όλες  τις σκοτούρες της ημέ-
ρας.

Ποια είναι η νυχτερινή σας 
beauty ρουτίνα;
Φροντίζω να περιποιούμαι  το πρόσωπό 
μου πριν πάω για ύπνο, καθαρίζοντάς το 
με ένα απαλό καθαριστικό και στη συνέ-
χεια προσθέτω μια καλή ενυδατική κρέμα.

Ποια είναι η τελευταία σας σκέψη 
πριν κοιμηθείτε; 
Προτού  κοιμηθώ, προσπαθώ να μη σκέ-
φτομαι πράγματα που  επηρέασαν τη  
μέρα μου, χαλαρώνω και ευγνωμονώ τον 
Θεό που είμαι καλά και που έχω κοντά 
μου τα αγαπημένα μου πρόσωπα.



Κοιμηθείτε τον ύπνο
 της... ομορφιάς!!!

Ύπνος... το πιο οικονομικό καλλυντικό!!!
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αφιερωμα: ημερα της ΓΥΝαΙΚας

ΓεωρΓια Τσερκεζου

ενα χαμογελο δινει δυναμη
Γεννήθήκε σΤο Παραλιμνι, σΠουδασε Πλήροφορική με μεΤαΠΤυχιακο 
σΤο marketing και ερΓαζεΤαι σΤον ομιλο XYDiaS (VaSSOS PSarOLimanO 

και ParkO PaLiatSO) ωσ marketing manager Τήσ εΤαιρειασ VaLi 
amuSementS LtD. Τήν χαρακΤήριζει ή εΠιμονή και ή υΠομονή, 

ενω δήλωνει οΤι εχει αδυναμιεσ, με μεΓαλυΤερή… Τα Παιδια Τήσ! 

τι ώρα ξυπνάτε;  
Με το φως του ήλιου… γύρω στις 6! 

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κά-
νετε; 
Ανοίγω τις κουρτίνες! Το φως του ήλιου, που 
πλημμυρίζει το δωμάτιο, μου προκαλεί ευχάρι-
στη αίσθηση!

Ποια είναι η beauty ρουτίνα σας;  
Serum με βιταμίνη C, ενυδατική κρέμα, αντηλια-
κό και ελαφρύ μακιγιάζ.

τι περιλαμβάνει το πρωινό σας;
Οπωσδήποτε καφέ! 

Έχετε κάποιαν αγαπημένη συνήθεια 
πριν πάτε στη δουλειά; Γυμνάζεστε; 
Κάνω ποδήλατο πριν ακόμα πιω τον καφέ μου!

τι ώρα παίρνετε τα παιδιά στο σχο-
λείο; 
Γύρω στις 7:30 φεύγουμε από το σπίτι. 

Πώς περνάτε τις ώρες στο γραφείο; τι 
λέει το job description; 
Όταν δεν έχω meeting με κάποιον συνεργά-
τη,  προετοιμάζομαι για τις επόμενες μέρες έτσι 
ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. 

Πώς χαλαρώνετε όταν είστε πιεσμένη;
Η γυμναστική είναι πάντα ένας τρόπος να χα-
λαρώνω. 

Ποια είναι η πιο δημιουργική σας στιγμή;  
Τα πρωινά..

τι κάνετε όταν μπλοκάρετε; 
Δίνω χρόνο στον εαυτό μου να χαλαρώσει! 

τι ώρα τρώτε το μεσημέρι και τι σας 
αρέσει να τρώτε; 
Συνήθως στις 13:00 κάτι γρήγορο, γιατί είμαι 
στο γραφείο! 

τι ώρα φεύγετε από το γραφείο; 
Συνήθως φεύγω μετά τις 16:00. 

τι σκέφτεστε μέσα στο αυτοκίνητο 
όταν επιστρέφετε σπίτι; 
Συνήθως σκέφτομαι τι να με περιμένει άραγε 
στο σπίτι!

Ποιο είναι για σας ένα ιδανικό από-
γευμα;   
Ένας χαλαρός καφές με τις φίλες μου μετά το 
shopping!

Ποια είναι η πιο αγαπημένη σας ώρα 
κατά τη διάρκεια της ημέρας; 
Αργά το βράδυ..

τι σας κάνει να γελάτε; 
Το χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων που 
αγαπώ!

τι σας κάνει να θυμώνετε;
 Η αχαριστία των ανθρώπων.

από πού αντλείτε δύναμη; 
Αντλώ τεράστια δύναμη από το χαμόγελο των 
παιδιών μου.

τι αγαπάτε να κάνετε τον ελεύθερό 
σας χρόνο;
 Ένα καλό βιβλίο με ταξιδεύει πάντα ευχάρι-
στα.

Ποιο είναι για σας ένα ιδανικό βράδυ; 
Μια όμορφη παρέα, με καλό κρασί και ωραία 
θέα!

Ποια είναι η συνήθεια που σας χαλα-
ρώνει πριν από τον ύπνο;
Ένα ζεστό μπάνιο!

Ποια είναι η νυχτερινή σας beauty 
ρουτίνα; 
Καλό ντεμακιγιάζ και ενυδατική κρέμα νύχτας!

Ποια είναι η τελευταία σας σκέψη 
πριν κοιμηθείτε; 
Σκέφτομαι όλα όσα πρέπει να κάνω την επόμε-
νη μέρα…  
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spring beauty

NUDE 
OR BOLD?
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NEW 
SEASON, 
NEW ENTRIES

spring beauty
Slow Age eyes, Vichy,

-

-

-

Organic Pharmacy, 
-

-
-

-

-

Age-Delay Advanced Eye Treatment, Dior,

CC Complete 
Cream for Eyes, 
Youth Lab, -

-

-

-

-
-
-
-

Golden Krocus Ageless Saffron 
Eye Elixir, Korres, -

-
-

Perfectionist 
Pro Rapid 
Instant 
Resurfacing 
Peel, Estee 
Lauder, 

-
-
-

-

-
-

Sisleya L’ Integral 
Anti-Age Anti-Wrinkle 
Serum, Sisley Paris, -

-
-

-

Baume Essentiel, 
Chanel, -

-

-

-
-

-

Hyalu B5Eyes, La Roche 
Poche, 
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STYLE ICON trend

INSTAGRAM:mariannahadjimina

insta-tip

A
N

N
A

 S
U

I 

 TALLY 

DOROTHY 

FOLLI 
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STYLE ICON

G
IV

EN
C

H
Y 

shopping

Jacket, PARFOIS.

Trainers, PARFOIS.

Blazer, PIAZZA ITALIA.

EVANS.

ASSN,

PARFOIS.

COSTAS 
THEODOROU.

ZARA.

PIAZZA ITALIA.

LINKS OF 
LONDON.
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EARTH 
TONES

FE
N

D
I 

ZARA. PIAZZA ITALIA.

LINKS 
OF LONDON.

PIAZZA 
ITALIA.

ALDO.

COSTAS 
THEODOROU.

TEZENIS.

 PIAZZA 
ITALIA.
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AGENDA ΑΠΟ ΤΗ χρισΤινΑ ΠελεκΑνΟυliving

«ΤΟ ευχΑρισΤΗΜενΟ»
ΠΑρΑσΤΑσεισ σΤΗ λεΜεσΟ 

Το βραβευμένο μυθιστόρημα της Μαρίνας Κα-
ραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, θα 
ανέβει την Τρίτη 5 Μαρτίου στις 20:00 από το 
Θέατρο Πορεία στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμε-
σό. «Το Ευχαριστημένο», το μυθιστόρημα της 
Μαρίνας Καραγάτση που απέσπασε το βρα-
βείο του περιοδικού «Διαβάζω» το 2009, για 
μια μόνο παράσταση στο Θέατρο Ριάλτο. Διάρ-
κεια: 80’. Χορηγός: Medpool. Με τη συνεργα-
σία: Βιβλιοτρόπιο. Για πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 77777745. Εισιτήρια: €20 / €15, E-ticket: 
www.rialto.com.cy

ΞεχΩρισΤΗ ΠΑρΑσΤΑσΗ 
Με ΞυΔΑκΗ κΑι ΓκΑνΑ

Μια ξεχωριστή παράσταση μουσικής και 
λόγου από τους δύο φίλους και συνερ-
γάτες, Νίκο Ξυδάκη και Μιχάλη Γκανά, 
θα ανεβάσει την Παρασκευή 15 Μαρ-
τίου στις 20:30 το Θέατρο Ριάλτο στη 
Λεμεσό. Οι δύο τραγουδοποιοί μοιρά-
ζονται από τη δεκαετία του ’80 σκέψεις 
και συναισθήματα, ήχους και στίχους 
δικούς τους και άλλων, εικόνες και αρώ-
ματα ενός ορεινού χώρου και της χωμά-
τινης χώρας του Νείλου, συνθέτοντας 
μια άλλη πατρίδα. Διάρκεια: 90’. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
77777745

ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
EΝΑ ΛΑΜΠΕΡΟ ΣΟΟΥ 

Ο Τάκης Ζαχαράτος θα παρου-
σιάσει στην Κύπρο το πιο 
λαμπερό σόου την Κυριακή 

17, Δευτέρα 18 και Τρίτη 19 Μαρ-
τίου στις 21:00 στη Μουσική Σκηνή 
Red στη Λευκωσία. Ο αγαπημένος 
showman αυτή την περίοδο εμφανίζε-
ται στο Vergina Theatro του Regency 
Casino Thessaloniki, παρουσιάζοντας 
το «Ζω για σένα», το πιο εντυπωσιακό 
σόου της καριέρας του με τις περισ-
σότερες μιμήσεις και τις περισσότε-

ρες μεταμφιέσεις που έχει κάνει ποτέ, 
φαντασμαγορικά σκηνικά και κοστού-
μια, μοναδικές χορογραφίες και κα-
ταιγιστικά κείμενα γέλιου, χαράς και 
αισιοδοξίας. Τιμές εισιτηρίων: Κεντρι-
κές θέσεις - €50 το άτομο, συμπερι-
λαμβάνεται μια φιάλη whisky / vodka 
ανά 4 άτομα. Κανονικές θέσεις - €35 
απλά είσοδος (shop.tickethour.com). 
Για προκρατήσεις μόνο με αγορά των 
εισιτηρίων στο Red στο τηλέφωνο 
96245929.

«ΑερΑσ ΤΗσ ΑΓΑΠΗσ»

ΤεχνΑσΜΑ

ριχΑρΔΟσ Γ’
ΜΕΧΡΙ 10/04/2019
Σε παγκύπρια πρώτη ανεβαίνει στο θέατρο ΘΟΚ, Κεντρι-
κή Σκηνή Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης, η παράσταση «Ριχάρ-
δος Γ’» σε σκηνοθεσία του Πάρι Ερωτοκρίτου. Ένα από τα 
καλύτερα θεατρικά έργα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ παρουσιά-
ζεται για πρώτη φορά στην κυπριακή σκηνή, η ιστορία του δύσμορφου, κακού αλλά 
και απροσδόκητα γοητευτικού βασιλιά Ριχάρδου Γ’. Παραστάσεις θα δοθούν στο 
θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης. Κάθε Παρασκευή & Σάβ-
βατο, 20:30 και Κυριακή, 18:00. Επίσης θα δοθεί μια παράσταση την Τετάρτη 10 
Απριλίου στις 20:30 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό. Οι παραστάσεις στις 5 Απρι-
λίου στη Λευκωσία και 10 Απριλίου στη Λεμεσό θα είναι με αγγλικούς και τουρκι-
κούς υπέρτιτλους. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 77772717. (Τρίτη-
Κυριακή 10:00-13:30, 16:00-18:00) και ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy

ΠλΟυσιΑ ΤεχνΗ σε ΦΤΩχΟυσ κΑιρΟυσ
ΜΕΧΡΙ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
Με μότο «Επειδή η τέχνη είναι προνόμιο όλων» η 
isnotgallery contemporary παρουσιάζει για 11η 
χρόνια την ομαδική έκθεση -θεσμό πλέον- «Πλού-
σια Τέχνη σε Φτωχούς Καιρούς». Μέσα από μια 
πιο φρέσκια ιδέα και αντίληψη περί τέχνης και 
αφήνοντας πίσω μας αναχρονιστικές αντιλήψεις 
και απόψεις, οι οποίες ανυψώνουν τα καλλιτεχνι-
κά παράγωγα σε ελιτίστικα προϊόντα, συνεχίζουμε να αναζη-
τούμε το «φρέσκο» και «άφθαρτο» για να το παρουσιάσουμε 
στο πιστό φιλοθεάμον κοινό που μας ακολουθεί τόσα και τόσα 
χρόνια. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή/10:30-12:30 & 
15:00-18:00 Σάββατο/10:30-14:00. 

ΠΑΟλΑ
εκρΗκΤικΗ 
εΜΦΑνισΗ 

σΤΗ λεΜεσΟ
Στο νησί μας θα βρε-
θεί η Πάολα την Κυ-
ριακή 10 Μαρτίου 
στο Colosseo στη Λε-
μεσό. Η γνωστή καλ-
λιτέχνιδα έρχεται να 
ξεσηκώσει τους Λεμε-
σιανούς και όχι μόνο, 
τραγουδώντας τις 
πιο μεγάλες επιτυχίες 
της και αναμένεται το 
γλέντι να διαρκέσει 
μέχρι τις πρώτες πρω-
ινές ώρες. Για περισ-
σότερες πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 
99994040.
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Best of the Rest
OI ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Δεκαπέντε 
διαφορετικά είδη 
ρομποτικών τερά-
των, σε πραγματικά 
μεγέθη, έρχονται 
στην Κύπρο για 
μια έκθεση που παρουσιάζει η Ελληνική Τρά-
πεζα. Η εντυπωσιακή έκθεση επιστρέφει σε μια 
διαφορετική έκδοση, όπου ο επισκέπτης θα 
γνωρίσει και θα ακούσει τους «Δεινοσαύρους 
του Ωκεανού – Dinosaurs of the Ocean». Η 
έκθεση θα βρίσκεται στην Κύπρο έως τις 7 
Απριλίου 2019 στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης 
(Περίπτερο 3). Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – 
Παρασκευή: 08:30-12:30 και 15:00-19:00. 
Σάββατο & Κυριακή (και αργίες): 10:00-19:00. 
Εισιτήρια στην είσοδο και στον ιστότοπο www.
dinoscy.com. Γενική είσοδος: €10. Χορηγοί 
επικοινωνίας: Συγκρότημα Δίας και Τηλεόραση 
Σίγμα. Πληροφορίες στο www.dinoscy.com 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
Για 9η συνεχή χρονιά ο Δήμος Αγλαντζιάς 

διοργανώνει την αποκριάτική του παρέλαση 
σήμερα Κυριακή, 3 Μαρτίου, στη Λεωφόρο 

Κερύνειας. Το Καρναβάλι Αγλαντζιάς έχει 
πλέον καθιερωθεί ως πολιτιστικός και 

οικονομικός πυλώνας που στηρίζει και ενισχύει 
την καλλιτεχνική τοπική δημιουργία και την 

οικονομία. Για δηλώσεις συμμετοχής και 
περισσότερες πληροφορίες στο 22462058, 

22462239, 22462233.

«ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΜΑΤΑ» 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Σε μια ανεπανάληπτη μου-
σική πανδαισία θα ταξι-
δέψουν το κοινό ο δη-
μοφιλής καλλιτέχνης Δη-
μήτρης Μπάσης μαζί με 
τον Πέτρο Κουλουμή και 
την Έλενα Γιαννακού αύ-
ριο Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 
στις 20:00, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Πρόκει-
ται για μια φιλανθρωπική συναυλία που διοργανώνει ο Ιε-
ρός Ναός Αποστόλου Μάρκου, Αρχαγγέλου. Τους τρεις 
καλλιτέχνες θα συνοδεύει το Φωνητικό Σύνολο Simfonia 
Magistrale, ενώ θα συμμετέχει και το χορευτικό σύνολο 
Λοΐζου Παναγιώτου. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της συ-
ναυλίας ανέλαβε η Ρούλα Τυρίμου και την ενορχήστρωση 
ο Φώτης Μουσουλίδης. Η τιμή εισόδου είναι στα €15. 
Για προπώληση εισιτηρίων και πληροφορίες στα τηλέφωνα 
99-643608 και 99-491637. Η φιλανθρωπική συναυλία 
θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του δημάρχου Στρο-
βόλου, κ. Ανδρέα Παπαχαραλάμπους. Χορηγοί επικοινωνί-
ας: Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ και Ράδιο Πρώτο. 

ΦΥΛΛΟ ΜΗΔΕΝ
ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΕΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ένα συνονθύλευμα 
δημοσιογράφων μιας 
καθημερινής εφημερί-
δας που δεν νοιάζεται 
τόσο για την πληροφο-

ρία όσο για εκβιασμούς, λασπολογίες 
και φτηνές ιστορίες. Ένας παρανοϊκός 
συντάκτης που αναβιώνει πενήντα χρό-
νια Ιστορίας υπό το φως μιας σατανικής 
πλεκτάνης με επίκεντρο το πτώμα ενός 
ψευτο-Μουσολίνι σε αποσύνθεση.

ΤΟ ΑΓΟΡΙ 
ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ
SAMUEL BJORK
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Χειμώνας 1999. Ένας 
ηλικιωμένος άντρας επι-
στρέφει οδηγώντας στο 

σπίτι του. Ο δρόμος είναι σκοτεινός και 
παγωμένος και φαίνεται να είναι ο μόνος 
που κυκλοφορεί αυτή την ώρα. Ξαφνικά οι 
προβολείς του αυτοκινήτου θα φωτίσουν 
κάτι σε μικρή απόσταση μπροστά και θα 
φρενάρει μανιασμένα. Μερικά εκατοστά 
από το καπό βρίσκεται ένα νεαρό αγόρι 
παγωμένο και σε κατάσταση σοκ. Φοράει 
κέρατα ελαφιού στο κεφάλι του. Απρίλιος 
2013. Μια μπαλαρίνα είκοσι ενός χρό-
νων βρίσκεται άγρια δολοφονημένη να 
επιπλέει σε μια ορεινή λίμνη.

Books Etc

  ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ
«Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ»
Τα τμήματα Χορού και Μουσικού Θε-
άτρου του Potenzia παρουσιάζουν 
την παράσταση “Over The Rainbow” 
σήμερα Κυριακή, 3 Μαρτίου, στις 
18:00, στο Δημοτικό Θέατρο Στρο-
βόλου. Τα καθαρά έσοδα της παρά-
στασης θα δοθούν στον Κυπριακό 
Σύνδεσμο Ασθένειας Πάρκινσον. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 22444443.

«ΟΥΤΟΠΙΑ»
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΒΑΡΕΛΑΔΙΚΑ
Μια αυθόρμητη μουσική παρά-
σταση με την ονομασία «Ουτοπία» 
θα ανεβεί την Πέμπτη 7 Μαρτί-
ου και στη συνέχεια κάθε Πέμπτη 
μέχρι τις 28 Μαρτίου στις 21:00 
στα Βαρελάδικα στη Λευκωσία. Η παράσταση συνδυάζει στοιχεία πρόζας, 
κωμωδίας και μουσικής. Περιορισμένος αριθμός κρατήσεων. Είσοδος 10 
ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 99155480
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WHISKY WHITE WALKER

«GAME OF THRONES»
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ΚΑΘΑΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ

#COOKYOURHEALTH
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

ΠΑΣΥΚΑΦ ΚΑΙ UNIVERSAL LIFE
ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Σε διάσκεψη Τύπου που πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου, 
στις εγκαταστάσεις των υπεραγορών 

ΑΛΦΑΜΕΓΑ στην Ακρόπολη, η Universal 
Life και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινο-
παθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) ανακοίνωσαν 
από κοινού την έναρξη του διαδικτυακού δι-
αγωνισμού μαγειρικής «Μαγείρεψε υγιεινά, 
ζήσε καλύτερα», που έχει ως απώτερο στόχο 
την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοι-
νού γύρω από τους γαστρεντερικούς καρκί-

νους. Η διαδικασία συμμετοχής στο πρωτο-
ποριακό και ταυτόχρονα ενημερωτικό αυτό 
«ταξίδι μαγειρικής» είναι ιδιαίτερα απλή. Αρ-
κεί να μπει κανείς στην ιστοσελίδα www.
cookyourhealth.com.cy, να ακολουθήσει τις 
οδηγίες που δίνονται για να λάβει μέρος στο 
διαγωνισμό και να έχει την ευκαιρία να κερ-
δίσει πλούσια δώρα. Όλες οι συνταγές που 
θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από κριτι-
κή επιτροπή, την οποία απαρτίζουν επιλεγμέ-
νοι μάγειρες και διατροφολόγοι. 

ROUGE SIGNATURE LIQUID LIP INK

MIA EΞαΙρΕΤΙΚΗ ΣΥΛΛογΗ
Υπόγραψε τα χείλη σου με το νέο Rouge Signature 
Liquid Lip Ink. Μια συλλογή από 12 εξαιρετικά ματ 
υγρά κραγιόν, που λειτουργούν σαν «μελάνια» για τα 
χείλη, συνδυάζοντας απροσδόκητα τολμηρό χρώμα 
και εξαιρετικά ελαφρύ τελείωμα, για να αισθάνεσαι 
ότι τα χείλη είναι γυμνά. Μη συμβιβάζεσαι με μεγάλη 
ποσότητα κραγιόν! Το Rouge Signature δεν είναι παχύ 
και βαρύ στα χείλη, αλλά αφήνει τα χείλη να αναπνέ-
ουν για απόλυτη άνεση όλη την ημέρα. Με 12 απο-
χρώσεις, κάθε γυναίκα μπορεί να υπογράψει την εμ-
φάνισή της με το δικό της χρώμα. 1. Για το πιο ωραίο 
αποτέλεσμα κάνε απολέπιση στα χείλη πριν από την 
εφαρμογή. 2. Κάνε προσεχτικά το περίγραμμα των χει-
λιών. 3. Γέμισε με χρώμα το εσωτερικό ξεκινώντας από 
μέσα προς τα έξω.

NOVA-NOVACINEMA
Η αΝΤΙΣΤροφΗ ΜΕΤρΗΣΗ γΙα Το 
ΜΕγαΛο φΙΝαΛΕ ΤΗΣ ΕΠΙΚΗΣ 
ΣΕΙραΣ GAME Of ThRONES 2019
Από 1η Μαρτίου Box Set στο Nova On 
Demand με όλα τα επεισόδια και από τους επτά 
προηγούμενους κύκλους.  Ο χρόνος μετράει 
αντίστροφα σε ότι αφορά την προβολή της πρε-
μιέρας του 8ου και τελευταίου κύκλου της σει-
ράς φαινόμενο, «Game of Thrones», η οποία 
θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στη Nova 
Cyprus, ταυτόχρονα με την Αμερική, την Κυρια-
κή 14 Απριλίου, στις 4 μετά τα μεσάνυχτα και με 
ελληνικούς υπότιτλους, ενώ θα προβληθεί Prime 
Time, τη Δευτέρα 15 Απριλίου, στις 22:00, από 
το Novacinema1HD. Παράλληλα, η Nova 
Cyprus εξασφάλισε και όλους τους προηγού-
μενους  7 κύκλους της σειράς οι οποίοι θα δι-
ατίθενται σε Box Set στην υπηρεσία Nova On 
Demand.

Η Πρώτη Κυρία και πρόεδρος του 
Ιδρύματος Ραδιομαραθωνίου, Άντρη 
Αναστασιάδη, παρέδωσε στην τυχε-
ρή της κλήρωσης του αυτοκινήτου, 
Δέσποινα Νικολαΐδου, από τη Λευκω-
σία, το αυτοκίνητο μάρκας Ford Fiesta 
αξίας €11.800 ευρώ. Το αυτοκίνητο 
ήταν δωρεά του προέδρου της εται-
ρείας Navy Group International Petrol 
Traders, Elie G. Eid προς το Ίδρυμα 
Ραδιομαραθώνιος και όλα τα έσοδα 
από την πώληση των λαχνών δόθηκαν 
στο Ίδρυμα. 

MINThIS: 
OΛοΚΛΗρΩΝΕΤαΙ Το 
ΚοΣΜοΠοΛΙΤΙΚο ΘΕρΕΤρο
Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση 
του πολυτελούς και κοσμοπολίτικου θέρετρου 
Minthis έχει αρχίσει, καθώς οι κατασκευαστι-
κές εργασίες του έργου ορόσημου της Pafilia 
Property Developers εισέρχονται στο τελικό στά-
διο. Σε 15 μήνες το πολυσύνθετο αναπτυξιακό 
έργο Minthis, που δεσπόζει στην κορυφή ενός 
λόφου και απλώνεται σε μια απέραντη έκταση 5 
εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων σε προστα-
τευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, θα 
αποπνέει ένα νέο αέρα μεσογειακής κομψότη-
τας και άνεσης. Οι τεράστιες εγκαταστάσεις του 
Minthis και οι ποικίλες ανέσεις του δημιουργούν 
στους κατοίκους και επισκέπτες του ένα απερί-
γραπτο περιβάλλον, όπου μπορούν να απολαύ-
σουν μια πλούσια εμπειρία διαμονής και ψυχα-
γωγίας. 

 ΕΛΛΗΝΙΚα ΠΕΤρΕΛαΙα ΚΥΠροΥ

ΣΤΗΝ ΚΥΠρο ΜΕ ΕΝα 
ΜοΝαΔΙΚο BAZAAR
Πριν το ξεκίνημα της νέας σεζόν, ο ιστορικός οίκος 
μόδας Parthenis μάς προσκαλεί στο πρώτο του bazaar 
στη Λευκωσία, από την 1η μέχρι τις 10 Μαρτίου 2019. 
Ανανεώστε την γκαρνταρόμπα σας με διαχρονικές 
γυναικείες και ανδρικές δημιουργίες υψηλής ποιότητας 
και minimal αισθητικής που κατασκευάζονται στην Ελλάδα 
από φυσικές πρώτες ύλες με έκπτωση έως και 80%! Το 
opening party θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η 
Μαρτίου από τις 18:00 μέχρι τις 22:00 με την καλύτερη μουσική της πόλης 
και τον Πλάτωνα Μουρατίδη στα decks, cocktails από το Bombay Sapphire 
Gin και φυσικά ατελείωτο shopping! Αποκτήστε τις διαχρονικές δημιουργίες 
Parthenis στο Bazaar που θα πραγματοποιηθεί από την 1η μέχρι τις 10 Μαρτίου 
2019 στην Gold Boutique στην οδό Στασικράτους 31Ε, στη Λευκωσία. 

   IΔρΥΜα ραΔΙοΜαραΘΩΝΙοΣ   PARThENIS
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Η ΤΥΧΕρΗ 
ΤοΥ fORD fIESTA
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   MYMALL ΛΕΜΕΣΟΥ

Οι θεραπείες για τον καρκίνο έχουν αλλά-
ξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Χημειο-
θεραπεία, ακτινοθεραπεία, ορμονοθερα-

πεία, ανοσοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία... Οι 
ιατρικές εξελίξεις έχουν φέρει στο προσκήνιο νέες 
θεραπευτικές μεθόδους, οδηγώντας σε μια ολοένα 
και πιο εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε ασθε-
νή. Όμως κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορεί να 
επηρεαστεί και το δέρμα και να εμφανιστούν αντι-
δράσεις, οι οποίες ονομάζονται «δερματικές ανεπι-
θύμητες ενέργειες». Oι ανεπιθύμητες ενέργειες επη-

ρεάζουν τόσο το δέρμα αλλά και την ψυχολογία 
των ασθενών. Με την κατάλληλη δερμοκαλλυντική 
φροντίδα, τα συμπτώματα αυτά μπορούν να εξισορ-
ροπηθούν και να ανακουφιστούν με αποτέλεσμα να 
βελτιωθεί συνολικά η ποιότητα ζωής των ασθενών. 
Αποστολή της La Roche-Posay είναι να αλλάζει τη 
ζωή του ευαίσθητου δέρματος και πόσο μάλλον των 
ασθενών με καρκίνο και σε αυτό το πλαίσιο εκτός 
των προϊόντων φροντίδας της επιδερμίδας, ανα-
πτύσσει δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ασθενών.

ΝΟVA
ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑFTA 2019
Η «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου, που θα προ-
βληθεί αποκλειστικά στη Nova Cyprus, σαρώνει τα 
βραβεία! Οι ταινίες που έρχονται σε πρώτη τηλεοπτι-
κή προβολή στα κινηματογραφικά κανάλια της Nova 
Cyprus κυριάρχησαν και στα βραβεία της 72ης Απο-
νομής των Βραβείων BAFTA! Η ταινία «Η Ευνοούμενη» 
απέσπασε συνολικά 7 βραβεία: Καλύτερης Βρετανι-
κής Ταινίας, Πρωτότυπου Σεναρίου, Α’ Γυναικείου Ρό-
λου για την ερμηνεία της Olivia Colman, Β’ Γυναικείου 
Ρόλου για την ερμηνεία της Rachel Weisz, Σχεδιασμού 
Παραγωγής, Σχεδιασμού Κουστουμιών και Μακιγιάζ 
/ Κομμώσεις. Ο Rami Malek κέρδισε το βραβείο Α’ 
Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Bohemian Rhapsody», 
η οποία απέσπασε και το βραβείο Καλύτερου Ήχου, 
ενώ ο Mahershala Ali κέρδισε το βραβείο Β' Αν-
δρικού Ρόλου για την ταινία «Green Book». Η ταινία 
«Vice» απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Μοντάζ, ενώ 
η ταινία «A Star is Born» απέσπασε το βραβείο Καλύτε-
ρης Μουσικής. Για περισσότερες πληροφορίες για το 
novago μπείτε στο www.novacyprus.com/novago.

“YES I AM”
Μετά το επιτυχημένο “Yes I Am”, που κυκλο-
φόρησε τον Ιανουάριο του 2018, η Cacharel 
παρουσιάζει το “Yes I Am Pink First”, ένα νέο 
eau de parfum εμπνευσμένο από τη μεταδοτική 
χαρά της νέας γενιάς. Το “Yes I Am Pink First”, 
που έχει πιο λουλουδάτη και πιο φωτεινή προ-
σωπικότητα, διατηρεί την πικάντικη, κρεμώδη 
υπογραφή του αρχικού αρώματος, καθώς και 
τη λουλουδάτη καρδιά που αποτελείται από 
άνθη λευκού γιασεμιού Sambac και από τη συμ-
φωνία άνθους πιπερόριζας. Αυτά τα στοιχεία 
συνδυάζονται με μια νέα και απαλή λουλουδά-
τη πνοή πετάλων άνθους πορτοκαλιάς, καθώς 
και με μια ζωηρή και αισθησιακή ξυλώδη πτυχή 
Ambrox. Για όλες τις γυναίκες που τολμούν να 
πουν “Yes I Am”.

VICHY
ΦΡΟΝΤΙδΑ γΙΑ ΤηΝ ΕπΙδΕΡΜΙδΑ 
ΣΑΣ
Απολαύστε Winter 
Beauty φροντίδα για την 
επιδερμίδα σας απο-
κλειστικά από τη Vichy, 
τη Νο1 μάρκα αντιγή-
ρανσης! Οι αγαπημένες 
σας σειρές Liftactiv & 
Neovadiol σε συλλεκτι-
κή συσκευασία 75ml, 
δηλαδή με ΔΩΡΟ 50% 
επιπλέον προϊόν! Η 
ενέργεια περιλαμβάνει 
τη Liftactiv Supreme για 
κανονικές μικτές επιδερμίδες, Neovadiol για κανονι-
κές μικτές επιδερμίδες και για ξηρές επιδερμίδες και 
Neovadiol Magistral. Είναι η 1η φροντίδα ημέρας με 
συνεχή αντιγηραντική και επανορθωτική δράση απέ-
ναντι στα συμπτώματα της καθημερινής γήρανσης. 
Με την κρέμα ημέρας LIFTACTIV SURPEME η επιδερ-
μίδα γίνεται ορατά νεότερη, επανορθώνοντας τις ρυ-
τίδες και τη χαμένη ελαστικότητα σε όλη τη διάρκεια 
της ημέρας αλλά και μακροπρόθεσμα. Από το πρωί 
έως το βράδυ η επιδερμίδα παραμένει λεία και η νε-
ότητά της δεν επηρεάζεται όσο περνάνε οι ώρες, ενώ 
η ενισχυμένη αντιρυτιδική αποτελεσματικότητά της 
γίνεται εμφανής από τον πρώτο κιόλας μήνα. Διατίθε-
ται σε δύο τύπους, για κανονικές μικτές επιδερμίδες 
και για ξηρές επιδερμίδες.

CALL IT SPRING
Τo MYMALL Λεμεσού, ο απόλυτος προορι-
σμός αγορών της Κύπρου εδώ και 10 χρό-
νια, έχει πια καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος 
πρεσβευτής των τάσεων της μόδας. Με την 
άνοιξη να πλησιάζει, το εμπορικό κέντρο της 
Λεμεσού παρουσιάζει τις κυρίαρχες ανοιξιά-
τικες επιλογές που προτείνει το κατάστημα 
Call It Spring.  Η ανοιξιάτικη κολεξιόν 2019 
του Call It Spring είναι εμπνευσμένη από εκλε-
πτυσμένα υλικά. Οι τάσεις της μόδας οδη-
γούν στο Call It Spring,  ένα κατάστημα που 
φιλοξενεί μοντέρνες συλλογές σε εξαιρετικά 
προσιτές τιμές, όπου η ατομικότητα και η εκ-
φραστικότητα ανθίζουν.

LA ROCHE-POSAY
Καλύτερο δερμα στη θεραπεία τού ΚαρΚίνού

  ΤΡΑπΕΖΑ ΚΥπΡΟΥ

 Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία 
Λτδ («η Τράπεζα») έχει συμφωνήσει 
με την APS Delta s.r.o για την πώληση 
ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετού-
μενων και μη εξασφαλισμένων δανεί-
ων κυρίως λιανικής τραπεζικής («το 
Χαρτοφυλάκιο»), συμβατικής αξίας 
€245 εκ., και μεικτής 
λογιστικής αξίας €34 
εκ. («η Συναλλαγή»). 
Η APS Delta s.r.o είναι 
θυγατρική που ανήκει 
εξ ολοκλήρου στην 

APS Capital Group s.r.o, εταιρεία εγ-
γεγραμμένη στην Τσεχία, η οποία εξει-
δικεύεται στην επένδυση, διαχείριση 
και ανάκτηση δανειακών χαρτοφυλα-
κίων στο χώρο της κεντρικής και νοτι-
ο-ανατολικής Ευρώπης. Η Συναλλαγή 
δεν αναμένεται να έχει σημαντική επί-

πτωση στον ισολογισμό 
και την κερδοφορία της 
Τράπεζας. Η Συναλλαγή 
αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί το δεύτερο τρίμη-
νο του 2019.

CACHAREL

προχωρεί στην πωληση χαρτοφύλαΚίού 
μη εξύπηρετούμενων δανείων
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28.03.19
Filoxenia Conference Centre, 

Αίθουσα Jean Monnet

Λευκωσία, Κύπρος

sboussia@boussias.com

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
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