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Απόλαυσε τον ανοιξιάτικο ήλιο με Frezyderm προστασία.

Πρωτοποριακό αντηλιακό, Frezyderm Sun Screen Color Velvet SPF50+ με χρώμα 
που ταιριάζει σε κάθε τύπο δέρματος.

Χάρη στην τεχνολογία Second Skin δημιουργεί την αίσθηση ενός δεύτερου 
αόρατου δέρματος, απαλύνει την όψη των ρυτίδων και προσφέρει βελούδινη ματ 
όψη για 6 ώρες.

Διαθέσιμο επίσης με δείκτη SPF 50+ χωρίς χρώμα.

SUN SCREEN COLOR VELVET SPF 50+

Στιγμές στον ήλιο με
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ΣΤΑΛΩ ΗΛΙΑ

«ΝΙΩΘΩ 
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ»

Με τη Στάλω Ηλία γνωριστήκαμε μέσα από τη 
δουλειά. Αυτό που έχω αποκομίσει μέσω της 
γνωριμίας μας είναι ότι είναι μια γυναίκα με 

πάθος και θέληση. Είναι αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας, 
σύζυγος, μητέρα αλλά και ένας άνθρωπος που εκτιμά τα 
μικρά και ουσιαστικά πράγματα της ζωής. Όταν θέλει να 
σου πει κάτι θα το πράξει χωρίς να σου χαϊδεύει τα αφτιά, 
στην καθημερινότητά της και στους κοντινούς της ανθρώ-
πους είναι απλώς η Στάλω, μια απλή και προσιτή γυναίκα. 

Πιστεύεις ότι πλέον οι γυναίκες εκτιμούν τη 
δουλειά σου; 
Είναι υπέροχο να βλέπεις ότι αυτό που κάνεις με τόση αγά-
πη εκτιμάται. Μου δίνει μεγάλη χαρά. Όλα αυτά τα χρό-
νια που έχω ασχοληθεί με τη μόδα έχω δημιουργήσει μια 
καλή σχέση με τις πελάτισσές μου... και αυτό πιστεύω ότι 
είναι η καλύτερη ανταμοιβή. Σεβασμός και εκτίμηση στη 
δουλειά σου. Πλέον έχω κλείσει 10 χρόνια στον χώρο 
και αυτό που με κάνει περήφανη είναι πως ό,τι κατάφερα 
να κάνω, το έκανα με σκληρή δουλειά - ένα από τα όνειρά 
μου έγινε πραγματικότητα.

Πώς ξεκίνησε αυτό το «ταξίδι»; Ήξερες ότι θα 
πετύχει; 
Τη σπίθα της ιδέας μού την άναψαν φίλες μου που πίστε-
ψαν σε μένα, η Γωγώ, η Σκεύη, η Κάρλα, η Έλενα. Τη στή-
ριξη την έδωσε ο σύζυγός μου. Ξεκίνησα δειλά. Ήταν σαν 
βουτιά στα βαθιά. Το έψαξα πολύ, το μελέτησα, ρίσκαρα, 
δέχθηκα κριτική, δούλεψα σκληρά, πείσμωσα και τα κατά-
φερα. Στη ζωή πρέπει να κάνεις αυτό που πραγματικά σου 
αρέσει και σε εκφράζει. Βέβαια ως άνθρωπος λειτουργώ 
διαισθητικά. Όταν έχω κάτι στα χέρια μου και πιστεύω σε 
αυτό, ξέρω ότι θα αποδώσει. Οτιδήποτε κάνεις στη ζωή 
σου με αγάπη και σκληρή δουλειά, άλλωστε, πετυχαίνει. 

Ποιο στυλ γυναίκας φορά τα ρούχα σου;
Είναι σύγχρονη, έχει προσωπικότητα, εκτιμά τη μόδα. Ανα-
γνωρίζει πως ένα ρούχο μπορεί να σε κάνει να νιώσεις 
όμορφα, να σου φτιάξει τη διάθεση. Ντύνεται με λιτές 
γραμμές που αναδεικνύουν τη θηλυκότητά της. Το στυλ 
της αποπνέει δυναμισμό, άνεση, δεν καταπιέζεται στο outfit 
της. 

ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ 
ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ KAI 
TO ΣΤΥΛ ΤΗΣ. Η ΣΤΑΛΩ ΗΛΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΤΑΙ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΟΚ! ΚΑΙ ΜΑΣ «ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ» ΜΕ 
ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΛΕΞΙΟΝ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
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Τα ρούχα έχουν «ηλικία»;
Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κανόνες. Ο καθένας 
πρέπει να φοράει αυτό που τον κάνει να αισθάνεται 
καλά για τον εαυτό του. Αυτή είναι για εμένα η έν-
νοια της μόδας. 

Πώς βλέπεις αυτήν τη μόδα με τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και την έκθεση 
σε αυτά;
Η αλήθεια είναι ότι με τρομάζει η ματαιοδοξία. Φίλ-
τρα, υπερβολή, τα πάντα στη φόρα. Προσωπικά τα 
social media τα έχω ως βάση για να προωθήσω τη
δουλειά μου και αυτό που συμβουλεύω τα παιδιά 
μου είναι να ζουν στο «τώρα» και να μη χάνουν τις 
στιγμές πίσω από την οθόνη ενός κινητού.    

Η Στάλω είναι αυτή που βλέπουμε στα 
social media και στις δημόσιες εμφανί-
σεις;
Απέχει πολύ η καθημερινή της εικόνα (γέλια). Η 
Στάλω είναι πρωτίστως μια μητέρα τριών παιδιών 
με μια γεμάτη καθημερινότητα. Δουλειές στο σπίτι, 
μαγείρεμα, τρέξιμο για τις συλλογές. Νιώθει ευλο-
γημένη και ευτυχισμένη, γιατί έχει μια υπέροχη οι-
κογένεια που της δίνει δύναμη και ενέργεια. Παθιά-
ζομαι με την οικογένειά μου, τους ανθρώπους που 
αγαπώ με τη δουλειά μου. Το να αγαπώ λίγο δεν 
μου αρκεί... 

Παντρεύτηκες σε μικρή ηλικία. Αυτό ση-
μαίνει ότι στερήθηκες κάποια πράγματα;
Με τον Αντρέα παντρευτήκαμε σε πολύ νεαρή ηλι-
κία. Μεγαλώσαμε και τα ζήσαμε όλα μαζί. Γίναμε 
και γρήγορα γονείς. Στερηθήκαμε κάποια πράγ-
ματα σίγουρα για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας 
αλλά δεν το μετανιώσαμε στιγμή. Δεν υπάρχουν 
συνταγές. Υπάρχει θέληση και αγάπη. Έχουμε μιαν 
άψογη σχέση. Τώρα πια που μεγάλωσαν τα παιδιά 
ήρθε η ώρα να τα «απολαύσουμε». Πλέον θέλουμε 
να ταξιδεύουμε, κάτι που δεν κάναμε όταν τα παι-
διά ήταν μικρά.

Πώς είναι να γίνεσαι γονιός σε νεαρή 
ηλικία;
Δεν είναι όλα εύκολα. Αλλά όταν υπάρχει αγάπη 
και υπομονή, ξεπερνάς τις δυσκολίες. Το θετικό εί-
ναι ότι είσαι ακόμα νέος και έχεις μεγάλα παιδιά, 
που αυτό δημιουργεί μια διαφορετική σχέση μαζί 
τους. Είναι ευλογία να έχεις παιδιά. Δεν θα άλλαζα 
κανένα ξενύχτι, καμία αγωνία με οτιδήποτε άλλο. 
Το μόνο για το οποίο υπερηφανεύομαι στη ζωή εί-
ναι  τα παιδιά μου. Χρειάζεται πολλή αγάπη, υπομο-
νή, συζητήσεις και κόπο για να κάνεις οικογένεια. 

Πώς είναι η Στάλω ως μητέρα;
Πρέπει να ρωτήσετε τα παιδιά μου. Πιστεύω κλασι-
κή μάνα. Λίγο προστατευτική, λίγο αυστηρή (γέλια).

«ΤΟ ΜΟΝΟ ΓιΑ ΤΟ ΟΠΟιΟ 
ΥΠΕρΗΦΑΝΕΥΟΜΑι ΣΤΗ ζωΗ 
ΜΟΥ ΕιΝΑι ΤΑ ΠΑιΔιΑ ΜΟΥ!»
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Έχεις δύο γιους και μια κόρη. Πώς εί-
ναι η σχέση σου με την κόρη σου; 
Η Δέσπω είναι το alter ego μου. Το δούλεψα 
πάρα πολύ. Έχουμε πολύ ωραία σχέση. Και από 
μικρή τής έδωσα να καταλάβει ότι τα δικά μου 
είναι και δικά της. Τώρα που μεγάλωσε το έχει 
κάνει πράξη (γέλια). Δανείζεται από την γκαρντα-
ρόμπα μου ό,τι χρειαστεί. Τα πλείστα τα έχει κάνει 
δικά της (γέλια). 

Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι στη 
Στάλω, τι θα ήταν αυτό;
Άθελά μου γίνομαι αυστηρός κριτής για τους δι-
κούς μου ανθρώπους. Θα ήθελα να μπορώ να 
το διαχειριστώ αυτό καλύτερα, να μη λέω τόσο 
ωμά αυτά που πιστεύω, να είχα έναν πιο διπλωμα-
τικό τρόπο να λέω τις αλήθειες μου. Επίσης
μεγαλώνοντας νιώθω ότι δεν μπορώ να ανέχομαι 
τα πάντα... θα ήθελα να ήμουν πιο ανεκτική. 

Ποιους ανθρώπους θαυμάζεις;
Αυτούς που έχουν κάτι να σου πουν. Τους αγω-
νιστές. Αυτούς που κατάφεραν να επιζήσουν 
μιας δυσκολίας. Που πάλεψαν. Που έπεσαν και 
σηκώθηκαν. Έχω πολλά παραδείγματα στη ζωή 
μου. Με γοητεύουν, επίσης, όλοι εκείνοι που δού-
λεψαν σκληρά και πέτυχαν, αλλά παραμένουν 
απλοί, προσιτοί, προσγειωμένοι. Που ενώ
βρίσκονται στην κορυφή πατούν γερά στη γη και 
θέλουν να σου πουν κάτι που μπορεί να σε βο-
ηθήσει. 

Έχεις φίλες που σε στηρίζουν;
Θα ακουστεί κλισέ, αλλά ναι, και σε αυτό τον το-
μέα νιώθω πολύ ευλογημένη. Πιστεύω στις δυνα-
τές φιλίες. Έχω καρδιακές φίλες και φίλους στη 
ζωή μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

Πισώπλατες μαχαιριές έχεις δεχθεί; 
Και ποιος δεν έχει δεχθεί; Τις αντιμετωπίζω πάντα 
πιστεύω με αξιοπρέπεια. Με έχουν δυναμώσει. 
Σε αρκετές περιπτώσεις ένιωσα και δικαιωμένη 
γιατί κάποια άτομα μού ζήτησαν και συγγνώμη. 
Έμαθα να συγχωρώ και να προχωρώ. 

Ποια είναι η σχέση σου με τον χρόνο;
Συμβιβάζομαι... (γέλια). Χαίρομαι που περνά και 
έχω τους ανθρώπους που αγαπώ στη ζωή μου. 
Χαίρομαι γιατί με τον χρόνο μέτρησα στιγμές 
όμορφες με αγαπημένα πρόσωπα, έζησα, ωρίμα-
σα, μεγάλωσα. Και όταν βλέπω τον εαυτό μου
στον καθρέφτη, νιώθω ευτυχισμένη και «γεμάτη» 
για όσα μου έφερε, όσα έζησα. 

Τι άλλο θέλεις από τη ζωή σου; Τι όνειρα 
κάνεις;
Νιώθω ευλογημένη. Έχω όλα όσα ήθελα στη 
ζωή μου. Υγεία, οικογένεια, καλούς φίλους. Θα 
ήταν αχαριστία να ζητήσω κάτι άλλο. ok!   

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΑΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΠΑΡΑΔΕΙΣΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
MAΛΛΙΑ: YVONNI K

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ: SHOEBOX
KOΣΜΗΜΑΤΑ: EΛΕΝΑ ΠΑΤΣΙΟΥ 

«ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΟΛΑ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ, 

ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΚΑ»

creo
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ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΖΑΡΤΗΛΑ –  ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΗ

Η ισχύσ 
εν τΗ ενώσει! 

Πώς άρχισε η συνεργασία σας με τον Αντρέα 
Δημητρόπουλο; 
Γ: Όταν αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο, το κανάλι 

είχε ανάγκη από παραγωγό της πρωινής εκπομπής του Ανδρέα 
Δημητρόπουλου αλλά και της μεσημεριανής, με τον Νικήτα 
Κυριάκου και αρχικά ξεκίνησα σαν παραγωγός. Μετέπειτα «το 
έσκασα» για ένα μήνα στην απογευματινή ζώνη ως δημοσιογρά-
φος, αλλά οι αλλαγές με έφεραν πίσω στον Ανδρέα σαν δη-
μοσιογράφο και παραγωγό και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό. 
Βρισκόμαστε αισίως στην πέμπτη τηλεοπτική σεζόν της συνερ-
γασίας μας. 
X: Πάμε τέσσερα χρόνια πίσω, όταν «άλλαξα» τηλεοπτική οικο-
γένεια και από το Mega ήρθα στο Sigma για να αναλάβω την 
παραγωγή στο «Πρωτοσέλιδο» και 
το «Μεσημέρι και κάτι». Έτσι άρχισε 
η συνεργασία μου με τον Αντρέα.

Πόσο δύσκολο είναι τα τε-
λευταία πέντε χρόνια να ξυ-
πνάτε καθημερινά στις 5:30 
το πρωί, ακόμα και κάποιες 
αργίες;
Γ: Δύσκολο μεν, αλλά... είναι μέχρι 
να βγω από το κρεβάτι. Η ομάδα 
του πρωινού είναι ο λόγος που με 
κάνει να πηγαίνω στις 5:30 στη δου-
λειά και να μην είναι «μαρτύριο». Αν 
και δεν θα σας κρύψω ότι δεν είναι 
ό,τι καλύτερο να ξυπνάς και να μην έχεις χρόνο ούτε καφέ να 
πιεις στο σπίτι.
Χ: Πολλοί λένε ότι όλα είναι θέμα συνήθειας, σε μένα αυτό δεν 
πέτυχε. Είναι δύσκολο και ζόρικο το πρωινό ξύπνημα. Από τότε 
όμως που μπήκαμε στο χορό του «Πρωτοσέλιδου» «χορεύου-
με» καθημερινά, με τα όποια ωράρια και τις όποιες δυσκολίες. 
Συνεχίζουμε να δίνουμε στο κοινό την πρώτη ενημέρωση της 
ημέρας, πάντα με χαμόγελο. 

Έτυχε ποτέ να μην ξυπνήσετε και πώς αντιμετωπί-
στηκε;
Γ: Έχουμε έγνοια ο ένας για τον άλλον αν ξύπνησε. Στέλνουμε 
ακόμα και καλημέρα στο κινητό για να είμαστε σίγουροι ότι και 

οι άλλοι εκείνη την ώρα ετοιμάζονται για τη δουλειά. Τα άτομα, 
φυσικά, που δουλεύουν το πρωί είναι αρκετά και όταν έτυχε, το 
αντιμετωπίσαμε αναλόγως των θέσεων που υπήρχε «κενό». Το 
μόνο σίγουρο είναι ότι στις 06:45 θα πούμε την πρώτη καλημέ-
ρα.
Χ: Να ξυπνήσω με καθυστέρηση ναι, έτυχε! Σε τέτοια περίπτω-
ση απλά τρέχεις! Η αλήθεια όμως είναι ότι η ομάδα του «Πρω-
τοσέλιδου» έχει δέσει, οπόταν και κάποιος να αργήσει, οι υπό-
λοιποι θα τον καλύψουν χωρίς να μείνει κάτι πίσω στην εκπομπή.

Ο Αντρέας εάν δεν ξυπνήσει, ποιο είναι το plan b; 
Γ: Ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έτυχε. Άλλωστε είναι ο πρώτος 
που έρχεται κάθε πρωί στο κανάλι. Μια φορά στα πέντε χρόνια 

αποκοιμήθηκε και αυτό όταν έκανε τα 
γυρίσματα, τότε, για το «Στέκι της πα-
ρέας». Αλλά δεν χρειαζόταν plan b, 
ήρθε και βγήκαμε αέρα.

Μίλησε πολλές φορές για 
εσάς με τα καλύτερα λόγια δί-
νοντάς σας πολύ χώρο στην 
εκπομπή να βγαίνετε στο γυα-
λί και να κάνετε τα δικά σας 
στούντιο. Πώς νιώθετε γι’ 
αυτό;
Γ: Ο Αντρέας είναι από τους λίγους 
ανθρώπους που έχω γνωρίσει και δεν 
είναι μόνο λόγια. Φυσικά και νιώθω 

τυχερή που τον συνάντησα στο δρόμο μου. Και δεν είναι μόνο 
το γυαλί. Μας εμπιστεύεται και συζητά μαζί μας όλα τα θέμα-
τα της εκπομπής και παίρνουμε αποφάσεις μαζί. Καταλαβαίνει 
ο καθένας πως αν στην πρώτη σου δουλειά βρεις ένα άνθρω-
πο που σε στηρίζει -τα λάθη τα ονομάζει εμπειρία και τα σωστά 
σού λέει πώς να γίνουν ακόμα καλύτερα- μόνο καλύτερος μπο-
ρείς να γίνεις. Και γι’ αυτό τον ευχαριστώ πολύ και όχι μόνο για 
τη δουλειά.
Χ: Είμαστε από τις τυχερές στο επάγγελμα. Οι συγκυρίες ήταν 
τέτοιες που βρεθήκαμε στο δρόμο του Αντρέα, αρχίσαμε δειλά 
–  δειλά τη συνεργασία μας, μας εμπιστεύτηκε, μας άφησε να 
κάνουμε τα λάθη μας, γιατί αλλιώς πώς θα μάθουμε, μας έλε-
γε. Κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα να είμαστε μια δυνατή ομάδα, 

τΑ τεΛεύτΑιΑ χΡΟνιΑ τισ ΑΠΟΛΑΜΒΑνΟύΜε ΠΛΑΪ 
στΟν ΑντΡεΑ ΔΗΜΗτΡΟΠΟύΛΟ στΗν ΠΡώινΗ 

εΚΠΟΜΠΗ τΟύ σιΓΜΑ «ΠΡώτΟσεΛιΔΟ». Η ΓΑΒΡιεΛΛΑ 
ΖΑΡτΗΛΑ ΚΑι Η χΑΡΟύΛΑ ΑΛεΞΗ ΑνΟιΓΟύν ΓιΑ 
ΠΡώτΗ ΦΟΡΑ τΗν ΚΑΡΔιΑ τΟύσ, ΜιΛΟύν ΓιΑ τΗ 

σύνεΡΓΑσιΑ Με τΟν ΠΑΡΟύσιΑστΗ, τισ ΔύσΚΟΛιεσ ΠΟύ 
ΑντιΜετώΠισΑν ΚΑι τΗν ΠΡΟσώΠιΚΗ τΟύσ ΖώΗ

«Ο ΑΝΤρΕΑΣ ΜΑΣ «ΕΠιΤρΕΠΕι» 
ΝΑ ΝιώθΟυΜΕ ΤΟ 

«ΠρώΤΟΣΕλιΔΟ» ΔιΚΟ ΜΑΣ. 
Η ΤΗλΕΟρΑΣΗ ΔΕΝ ΕχΕι ΔιΚΟ 

ΣΟυ ΚΑι ΔιΚΟ ΜΟυ, ΕιΝΑι 
ΟΜΑΔιΚΟ ΑθλΗΜΑ»

ΓΑΒΡιεΛΛΑ
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γερά δεμένη με τα πάνω μας και τα κάτω μας. Στην τη-
λεόραση το Α και το Ω είναι η ομάδα, ο ένας να συ-
μπληρώνει τον άλλο. Χρωστάμε πολλά στον Αντρέα!

Ποια είναι τα ελαττώματα και ποια τα προ-
τερήματά του;
Γ: Ελάττωμά του η ανυπομονησία του. Κάποιες φο-
ρές όταν θέλει κάτι πολύ, θέλει να γίνει την ίδια στιγ-
μή, πράγμα που δεν είναι πάντα εφικτό. Προτέρημά 
του η ηρεμία του στις πιο δύσκολες καταστάσεις, 
που είναι στιγμές που απορώ πώς μπορεί.
Χ: Το κυριότερο προτέρημά του στα επαγγελματικά 
είναι φυσικά ότι είναι ακομπλεξάριστος άνθρωπος. 
Ξέρει καλά ποιος είναι και δίνει απλόχερα χώρο σε 
νέα παιδιά και δεν είναι πολλοί αυτοί που λειτουρ-
γούν όπως ο Αντρέας. Τώρα, το κυριότερο προτέρη-
μά του ως άνθρωπος είναι ότι μπορεί να συγχωρεί. 
Όσο για το ελάττωμά του, είναι το πείσμα κι ανυπομο-
νησία του, αν θέλει κάτι, το θέλει χθες.

Η μεγαλύτερη συμβουλή που πήρατε από 
εκείνον;
Γ: Να είμαι ο εαυτός μου ό,τι κι αν γίνει. Μόνο με 
σκληρή δουλειά μπορείς να γίνεις καλύτερος.
Χ: «Ο τηλεθεατής επιβραβεύει πάντα το αυθεντικό. 
Κι όταν κάνεις κάτι με αγάπη, πάντα είναι αυθεντικό. 
Μην ξεχνάς ποια είσαι», ήταν κάτι που μου είπε πριν 
καιρό και θα το θυμάμαι.
Είστε και οι δύο πολύ νεαρές. Πώς ονει-
ρεύεστε τον εαυτό σας σε πέντε χρόνια;
Γ: Σίγουρα θα ήθελα μια καλή επαγγελματική πορεία 
και να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια. Αλλά 
αφήνω τα πράγματα να μου τα φέρει ο χρόνος. Άλ-
λωστε κάνοντας σχέδια ο Θεός γελά, δεν λένε;
Χ: Βασικός μου στόχος είναι να εξελιχθώ και να μεί-
νω προσηλωμένη στο στόχο μου. Δεν μου αρέσουν 
τα μακροχρόνια σχέδια. Όσο για τα προσωπικά, εύ-
χομαι να είμαι υγιής και ήρεμη, ανάμεσα σε αγαπημέ-
να μου πρόσωπα!

Στην παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων 
θα βλέπατε τον εαυτό σας;
Γ: Ποτέ σαν άνθρωπος δεν τοποθετούσα τον εαυ-
τό μου σε θέσεις. Τι εννοώ; Όπως δεν φανταζόμουν 
καν τον εαυτό μου στην τηλεόραση, έτσι κι αυτό. Με 
δουλειά και αφοσίωση σ’ αυτό που κάνω αφήνω 
τα πράγματα να έρθουν μόνα τους και ήρεμα. Είναι 
ωραίες άλλωστε οι εκπλήξεις της ζωής, ε;

«ΕΧΟυΜΕ ΕγΝΟιΑ Ο ΕΝΑΣ γιΑ 
ΤΟΝ ΑλλΟΝ ΑΝ ΞυΠΝηΣΕ. 

ΣΤΕλΝΟυΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑι 
ΚΑληΜΕρΑ ΣΤΟ ΚιΝηΤΟ 
γιΑ ΝΑ ΕιΜΑΣΤΕ ΣιγΟυρΟι 
ΟΤι ΚΑι Οι ΑλλΟι ΕΚΕιΝη 
ΤηΝ ΩρΑ ΕΤΟιΜΑζΟΝΤΑι 

γιΑ Τη ΔΟυλΕιΑ»
ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
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Χ: Ο παρουσιαστής ενός δελτίου ειδήσεων χρειά-
ζεται να έχει βαρύτητα για να παρουσιάσει την είδη-
ση στον τηλεθεατή. Και αυτό ένας δημοσιογράφος 
το κερδίζει στο χρόνο, βάσει εμπειριών, πολλής δου-
λειάς, επιμονής και υπομονής. Θα με έβλεπα σε ένα 
δελτίο μόνο αν ένιωθα ώριμη δημοσιογραφικά να 
ανταποκριθώ σε μια τόσο μεγάλη ευθύνη.

Θα θέλατε να είχατε τη δική σας ενημερω-
τική εκπομπή;
Γ: Ο Αντρέας μάς «επιτρέπει» να νιώθουμε το «Πρω-
τοσέλιδο» δικό μας. Η τηλεόραση δεν έχει δικό σου 
και δικό μου, είναι ομαδικό άθλημα, έτσι με έμαθαν 
και έτσι με έκανε ο Αντρέας να το ζω.
Χ: Όπως ανέφερα και πιο πάνω, είναι μεγάλη ευθύνη 
να κρατάς το τιμόνι μιας εκπομπής. Είμαι από τους αν-
θρώπους που κρατούν μικρό καλάθι, το γεμίζουν και 
στη συνέχεια παίρνουν το μεγαλύτερο. Αν οι συγκυρί-
ες το επιτρέψουν, ίσως γίνει μια μέρα. 

Ποιους Κύπριους παρουσιαστές/στριες 
θαυμάζετε;
Γ: Είναι κάποια άτομα που από τον κάθε ένα ξεχωρί-
ζω άλλα πράγματα. Ο Αντρέας Δημητρόπουλος έχει 
την ηρεμία που ποτέ δεν κατάφερα -μέχρι σήμερα 
τουλάχιστον- να έχω στη δουλειά, αντιμετωπίζει κά-
ποιες καταστάσεις εξωφρενικές για μένα μ’ ένα ήρε-
μο τρόπο που προσπαθώ ακόμα να αποκωδικοποι-
ήσω. Θαυμάζω επίσης τον Νικήτα Κυριάκου για τον 
τρόπο σκέψης και τις αντιδράσεις του στη δουλειά 

και την Άντρη Δανιήλ γιατί είναι μια από τις γυναίκες 
στο χώρο που μπορώ να πω θα ήθελα να μοιάσω, 
δυναμική, με γνώσεις και άποψη και εξαιρετική δημο-
σιογράφος.
Χ: Πριν καν σπουδάσω Δημοσιογραφία, θαύμαζα 
τον Νικήτα Κυριάκου! Και οι συγκυρίες μάς έφεραν 
να δουλέψουμε μαζί για ένα χρόνο περίπου και τότε 
επαληθεύτηκα. Το πάθος, η ενέργεια και η αυθεντι-
κότητά του είναι τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζω σ’ 
αυτόν!

Ήρθατε ποτέ σε δύσκολη θέση κατά τη δι-
άρκεια της εκπομπής; 
Χ: Απρόοπτα και ευτράπελα γίνονται κατά τη διάρκεια 
της εκπομπής. Το πιο χαρακτηριστικό είναι όταν μιλάμε 
στον Αντρέα από το κοντρόλ για κάποια συνεννόηση 
την ώρα του αέρα και αυτός εντελώς αυθόρμητα και 

φυσικά μάς απαντά κανονικά. Πολλές φορές μπερ-
δεύει και τους καλεσμένους. Μιλάνε γι’ άλλο θέμα, 
πετάει αυτός μια άσχετη ατάκα που προορίζεται για το 
κοντρόλ και απλά πεθαίνουμε στα γέλια.

Ποια ήταν η πιο δύσκολη μέρα που περά-
σατε στην πρωινή εκπομπή του ΣΙΓΜΑ και 
γιατί; 
Γ: Δεν θα την έλεγα δύσκολη, αλλά όταν κάναμε δύο 
ντοκιμαντέρ για τα τροχαία και για τις κροτίδες. Ήρ-
θαμε αντιμέτωποι με τον ανθρώπινο πόνο, την απώ-
λεια, που μπορώ να πω με σόκαρε. Έπρεπε να θέσου-
με ερωτήματα που έξυναν πληγές, σκοπός μας φυσι-
κά να μεταφέρουμε στον κόσμο τα γεγονότα όπως τα 
έζησαν οι πρωταγωνιστές και να πάρουν μαθήματα 
ζωής.

Συνέβη κάποιο απρόοπτο περιστατι-
κό όταν κάνατε εσείς παρουσίαση ενός 
στούντιο;
Γ: Ένα πρωινό, πριν βγούμε αέρα, ο Αντρέας προφα-
σίστηκε ότι δεν είναι καλά και έπρεπε να ξεκινήσω 
μόνη μου την εκπομπή να πω τα θέματά μας και να 
προχωρήσω στο δελτίο. Νόμιζα με κορόιδευε και 
δεν θα έφευγε, αλλά… με άφησε. Εγώ τον ξέρω καλά 
και από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι είναι ένα από 
τα κόλπα του. Οι ζωντανές εκπομπές δεν περιμένουν, 
γι’ αυτό βγήκα μόνη κι όταν τελείωσα το δελτίο επέ-
στρεψε. Στο τέλος της εκπομπής ήταν ξεκαρδισμένος 
στα γέλια για το κατόρθωμά του. Επίσης ξεκαρδιζό-
μαστε με τα πειράγματα που κάνουν οι ανταποκριτές 
μας στις επαρχίες με τον Αντρέα και μεταξύ τους. Τα 
απρόοπτα δεν τελειώνουν όταν η Γιώτα Δαμιανού εί-
ναι σε ζωντανή σύνδεση από διάφορα σημεία.
Χ: Στις πρώτες μας παρουσιάσεις στην εκπομπή ο 
Αντρέας έμενε μαζί μας στο στούντιο, δίπλα μας και 
κάναμε μαζί τις παρουσιάσεις. Μια μέρα όπως ήμα-
σταν οι δυο μας στις θέσεις μας και μετρούσε αντί-
στροφα ο σκηνοθέτης για αέρα, ο Αντρέας σηκώθη-
κε από τη θέση του, μου είπε «καλή επιτυχία» και απλά 
με άφησε μόνη. Τότε μου κόπηκαν τα πόδια, είχαμε 
20 δεύτερα για αέρα, δεν είχα το χρόνο να αντιδρά-
σω, έπρεπε να το κάνω μόνη. Το έκανα!

Στην προσωπική σας ζωή πώς σας βρί-
σκω;
Χ: Είμαι πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή! Έχω 
την οικογένειά μου, τους φίλους μου, νιώθω ευλογη-
μένη.

Γαβριέλλα, για σένα τα ξέρω, με παντρεύ-
εσαι το καλοκαίρι. Πώς νιώθεις;
Ότι έκανα την καλύτερη επιλογή στη ζωή μου, ανυπο-
μονώ!

Χαρούλα εσένα νυφούλα θα σε δούμε 
σύντομα;
Όλα στην ώρα τους! Για αρχή έχει σειρά η Γαβριέλ-
λα! ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΙΛΙΣΤΡΙΑ : ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ 
MAKE UP: ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΓΕΝΙΟΥ PARADISAS MAKE UP WORKSHOP

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ CAFÉ MERCEDES 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ   

«ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΟ Α 
ΚΑΙ ΤΟ Ω ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΑΔΑ, 

Ο ΕΝΑΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ 
ΤΟΝ ΑΛΛΟ. ΧΡΩΣΤΑΜΕ 
ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΡΕΑ!»

ΧΑΡΟΥΛΑ
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Νικόλας ΤζέΝιός

Η δικΗ του διαιτα 

Ο Νικόλας Τζένιος μέσα από την Κετονι-
κή δίαιτα κατάφερε να βρει μια διαφο-
ρετική φόρμουλα και να φτιάξει τη λε-

γόμενη «Κετονική Δίαιτα του Νικ», με την οποία 
κατάφερε να χάσει όλα τα παραπανήσια κιλά 
που είχε και να αποκτήσει ένα πραγματικό «ευ 
ζην». Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο ΟΚ!, ο 
Νικόλας Τζένιος μάς περιγράφει το δικό του δι-
ατροφικό «success story» και μας μιλάει για το βι-
βλίο του με τίτλο «Η Κετονική Δίαιτα του Νικ», το 
οποίο παρουσίασε στο Alexander College, μυώ-
ντας μας στον κόσμο της υγιεινής διατροφής. 

Ποιο ήταν το κίνητρό σου για να χά-
σεις κιλά; Υπήρξαν στιγμές που έχα-
σες την πίστη σου και είπες ότι θα τα 
παρατήσεις;
Το προφανές κίνητρο για να κάνεις δίαιτα είναι 
να θες να χάσεις κιλά για να δείχνεις πιο κομ-
ψός, αλλά και για να έχεις μικρότερο κίνδυνο να 
προσβληθείς από ορισμένες ασθένειες. Ενδε-
χομένως, όμως, το πραγματικό κίνητρο, το οποίο 
αποκαλύπτεται μέσα από το πέρασμα του χρό-
νου, είναι όταν αρχίσεις να θαυμάζεις τον εαυτό 
σου και έχεις τον έλεγχο του εθισμού της υπερ-
κατανάλωσης φαγητού. Όσον αφορά το δεύ-

τερο σκέλος της ερώτησης, θα σου πω ότι είμαι 
ένας άνθρωπος ο οποίος κάποιες φορές «πέ-
φτει» αλλά ξανασηκώνεται. Ένας δυνατός άν-
δρας ή μια δυναμική γυναίκα πάντα βρίσκει τρό-
πους να ορθοποδεί και να «εξετάζει» τους στό-
χους τους.

Σε ποιο βαθμό άλλαξε η ζωή σου μετά 
από τη δίαιτα που έκανες;
Για 45 χρόνια ήμουν ένας άσχημος, λυπημένος 
και καταθλιπτικός άνθρωπος και τώρα νιώθω ότι 
έχω κατακτήσει την «κορυφή του κόσμου». Αγα-
πώ και πάλι τη ζωή μου και αισθάνομαι ότι έχω 
τον έλεγχο. Απολαμβάνω γενικά όλα αυτά τα 
αγαθά που έχω αλλά και την επιτυχία που γνωρί-
ζω λόγω του βιβλίου μου.

Πώς προέκυψε η «Κετονική δίαιτα του 
Νικ»;
Ουσιαστικά προέκυψε μέσα από μια ευτυχή σύ-
μπτωση. Έκανα για δύο χρόνια τη δίαιτα Atkins, 
όταν άκουσα για την Κετονική δίαιτα. Εκεί συνει-
δητοποίησα ότι ήθελα να προσπαθήσω να χάσω 
κιλά, κάνοντας τη συγκεκριμένη δίαιτα. Αφότου 
επεξεργάστηκα αρκετά πράγματα, κατάφερα να 
δημιουργήσω την «Κετονική δίαιτα του Νικ».

οι ανθρωποι έχουν μακρα προϊστορια 
στισ ακραιέσ διαιτέσ, ωστοσο τα τέλέυταια 

χρονια έκανέ τΗν έμφανισΗ τΗσ Η κέτονικΗ 
διαιτα. οσοι τΗ δοκιμασαν μιλουν μέ 
έγκωμιαστικα λογια για τα θέαματικα 

αποτέλέσματα τΗσ στΗν απωλέια βαρουσ 
και ένασ απο αυτουσ τουσ ανθρωπουσ 
έιναι και ο συγγραφέασ νικολασ τζένιοσ. 



35

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-
-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

OK!



Πού εΠικεντρώνεται 
η αισθητικη ιατρικη;
Η Αισθητική Ιατρική είναι εξειδίκευση, η οποία μπορεί 
να γίνει μόνο από γιατρούς που έχουν παρακολουθή-
σει εξειδικευμένα ακαδημαϊκά και πρακτικά μαθήματα 
στον τομέα αυτό. Η Αισθητική Ιατρική περιλαμβάνει 
το σύνολο των μη χειρουργικών θεραπειών προσώ-
που και σώματος, που σκοπό έχουν τη βελτίωση της 
εξωτερικής εμφάνισης. Παράλληλα όμως έχει να κά-
νει με τη βελτιστοποίηση της ανθρώπινης ψυχοσωμα-
τικής ευεξίας, η οποία εξαρτάται και αυτή αλυσιδωτά 
με τη σειρά της από την κατάσταση του νευροψυχια-
τρικού, ενδοκρινολογικού και ανοσοποιητικού συστή-
ματος του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (WHO, 1998), «υγεία είναι μια 
κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνι-
κής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπη-
ρίας». Μέσω της Αισθητικής Ιατρικής προσπαθούμε 
να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας να απαλλαγούν 
από τις ανασφάλειές τους και να επανακτήσουν την 
αυτοπεποίθησή τους, τονίζοντας παράλληλα τη φυσι-
κή τους ομορφιά, χωρίς όμως να αλλάζουμε τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους.
οι πελάτισσές σας τι ζητούν συνήθως όταν 
αποτείνονται σε εσάς;
Η δημοτικότητα της Κοσμητικής και Αισθητικής Ιατρι-
κής γίνεται όλο και πιο μεγάλη. Τα ταμπού που υπάρ-
χουν γύρω από αυτή την πρακτική ολοένα και ξεπερ-
νιούνται και όλο και πιο πολλοί ανθρώποι είναι δια-
τεθειμένοι να παραδεχτούν ότι «κάνουν κάτι». Όπως 

είπε και ο Γερμανός γεροντολόγος και φιλόσο-
φος Paul Baltes το 1989, «όλοι θέλουν να γερά-
σουν, αλλά κανείς δεν θέλει να είναι γέρος». Είναι 
πολύ σημαντικό όμως, όπως λέει και το όνομα, η 
Αισθητική Ιατρική να εφαρμόζεται μόνο από εξει-
δικευμένο ιατρό σε αποστειρωμένο ιατρικό περι-
βάλλον. Οι περισσότεροι πελάτες μας έρχοναι 
κοντά μας για την εμπειρία, τον επαγγελματισμό 
μας και το φιλικό περιβάλλον του ιατρείου μας. 
Χρησιμοποιούμε ιατρικά μηχανήματα αιχμής και 
μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας, σε συνδυα-
σμό με τα κατάλληλα φάρμακα και φαρμακοκαλ-
λυντικά, για να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρε-
σίες στον τομέα μας και αυτό είναι εμφανές και 
γίνεται αντιληπτό από οποιονδήποτε επισκεφθεί το 
ιατρείο μας.
Προτείνετε εσείς στις πελάτισσες ποια 
θεραπεία χρειάζονται για την ανανέωσή 
τους;
Προσπαθούμε πάντα να αντιμετωπίζουμε τους 
πελάτες / ασθενείς μας ολιστικά, δηλαδή, πέραν 

της εξωτερικής εμφάνισης, αξιολογούμε και λαμ-
βάνουμε υπόψη όχι μόνο τη φυσική κατάσταση του 
ατόμου και την ηλικία του, αλλά επίσης και την ψυχι-
κή, συναισθηματική και πνευματική του υγεία, τις κα-
ταστάσεις που βιώνει και τα προσωπικά του πιστεύω. 
Οι πελάτες / ασθενείς μας είναι γυναίκες και άντρες 
όλων των ηλικιών, ακόμη και έφηβοι. Ανάλογα με το 
πρόβλημα που βλέπει ο/η πελάτης, τη δερμοανάλυ-
ση που κάνουμε και τη δική μας ιατρική αξιολόγηση, 
και πάντα σε συνεργασία με τον/την πελάτη, προτεί-
νουμε την πιο κατάλληλη θεραπεία.
Ποιες θεραπείες υπάρχουν στην κλινική 
σας;
Στην κλινική μας παρέχουμε μια μεγάλη γκάμα από 
καινοτόμες ιατρικές θεραπείες που σκοπό έχουν το 
φυσικό αποτέλεσμα, την ελαχιστοποίηση του πόνου 
και της ταλαιπωρίας, την ταχεία επιστροφή του ασθε-
νούς στην καθημερινότητά του και την αποφυγή της 
αναισθησίας με τους συνεπαγόμενους κινδύνους 
της. Το κύριο μέλημά μας είναι η ασφάλεια του ασθε-
νούς και έτσι έχουμε υιοθετήσει αυστηρά ιατρικά κρι-
τίρια και πρωτόκολλα. Παρέχουμε μετά από ιατρική 
αξιολόγηση θεραπείες τόσο για το πρόσωπο, για το 
σώμα όσο και τα μαλλιά. Για το πρόσωπο, αφού κά-
νουμε δερμοανάλυση με VISIA®, προσφέρουμε θε-
ραπείες για αντιγήρανση, σύσφιξη, αναζωογόνηση, 
ενυδάτωση, καθαρισμό, λάμψη, αναίμακτη βλεφαρο-
πλαστική με PLEXR PLUS® και αναίμακτο λιφτινγκ με 
ιατρικό HIFU ή PLEXR PLUS®. Για το σώμα έχουμε θε-
ραπείες αδυνατίσματος και κυτταρίτιδας, σύσφιξης 

και λιποδιάλυσης, καθώς και αναίμακτο λίφτινγκ με 
ιατρικό HIFU. Οι θεραπείες μας για γυναικεία υγεία 
και ευεξία συμπεριλαμβάνουν αυτές για ακράτεια 
ούρων, κολπικής χαλάρωσης και ξηρότητας, καθώς 
και ανανέωση και αισθητική βελτίωση της ευαίσθη-
της περιοχής, αλλά και τη βελτίωση της σεξουαλικής 
λειτουργίας και υγείας της ασθενούς. Η Αισθητική 
Γυναικολογία κερδίζει συνεχώς έδαφος και με αυτή 
την υπηρεσία μας ευελπιστούμε ότι θα μπορέσου-
με να βοηθήσουμε να ξεπεραστούν τα ταμπού που 
δυστυχώς ακόμη υπάρχουν γύρω από τη γυναικεία 
σεξουαλική ευεξία και υγεία. Για τα μαλλιά προσφέ-
ρουμε θεραπείες, ενέσιμες και μη-ενέσιμες, για αλω-
πεκία, τριχόπτωση και ενδυνάμωση, σε συνδυασμό 
με χαμηλής ισχύος λέιζερ. Χρησιμοποιούμε επίσης 
τελευταίας τεχνολογίας κλειστά συστήματα για την 
παρασκευή αυτόλογου πλάσματος πλούσιου σε αι-
μοπετάλλια (Platelet Rich Plasma, PRP) για αντιγήραν-
ση και ανανέωση της επιδερμίδας, αντιμετώπιση ρυ-
τίδων, καθώς και για την ανάσχεση της τριχόπτωσης 
στην ανδρογενετική αλωπεκία και για ενδυνάμωση 
μαλλιών της κεφαλής τόσο για άντρες όσο και για 
γυναίκες. 

Ποιεσ ειναι οι Πιο 
διαδεδομενεσ θεραΠειεσ;
Όλες οι θεραπείες που προσφέρουμε έχουν τη θέση 
τους, είτε σαν αυτοτελείς θεραπείες ή σε συνδυα-
σμό δύο ή και περισσότερων θεραπειών και τεχνολο-
γιών. Από τις πιο διαδεδομένες θεραπείες είναι: 
• ο ιατρικοσ μικρο-βελονισμοσ (medical 
microneedling) με dermapen® για τη μείωση 
λεπτών γραμμών και ρυτίδων, χειρουργικών ουλών 
και ουλών ακμής, ραγάδων και μελάγχρωσης, 
που χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με 
φωτοθεραπεία με led. 
• το HiFU για αναίμακτο λίφτινγκ με το τελευταίας 
τεχνολογίας ιατρικό μηχάνημα εστιασμένων 
υπέρηχων. 
• το Jetpeel 3V® για καθαρισμό και αναίμακτη και 
ανώδυνη μεσοθεραπεία. 
• το cooliFting® για ανώδυνη αναζωογόνηση 
προσώπου και σώματος και για κυτταρίτιδα.
• η θεραΠεια ακρατειασ ούρών και κολΠικησ 
χαλαρώσησ (που βλέπουμε ακόμη και σε 
μικρές ηλικίες) που γίνεται με μια μόνο συνεδρία 
με το μηχάνημα ραδιοσυχνότητων ViVeVe® 
(geneveve®) 
• to pleXr plUS® SoFt SUrgery® είναι μια σχε-
τικά καινούργια μέθοδος για αναίμακτη βλεφαρο-
πλαστική και για λίφτινγκ όπου υπάρχει περίσσεια 
δέρματος, καθώς επίσης και για αφάιρεση ξανθελα-
σμάτων, αιμαγγειωμάτων και θηλωμάτων.  ok!   
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ANANEOSIS

Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ Η 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑ  

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΑ ΔΡ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΠΑΤΤΙΧΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ 

ΛΕΜΕΣΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

ΔΙΕΥθΥνΣΗ ΚλΙνΙΚΗΣ: λΕΟνΤΙΟΥ ΜΑΧΑΙρΑ 75, IndIgO CEntER, ΓρΑφΕΙΟ 201, 3025 λΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠρΟΣ
ΤΗλΕφΩνΑ ΕΠΙΚΟΙνΩνΙΑΣ: 25347347, 99806868

www.drpattichis.com, katerina@drpattichis.com
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BEAUTY trend
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Alien Flora Futura, Thierry 
Mugler, -

-

Miss Dior Eau de Toilette, Dior, 

-

La vie est belle en rose, 
Lancôme, -

-
-

-

Gucci Bloom 
Nettare di Fiori, 
Gucci, 

-
-
-

-

-
-

Si Fiori Eau 
de Parfum, 
Giorgio 
Armani, -

-
-
-
-
-

Chance Eau Tendre Eau 
de Parfum, Chanel,

-

-

-

Wood EDT, 
Dsquared2, -

-

-

-
-

-

Mon Guerlain, Bloom of Rose, 
Guerlain, -

-
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BEAUTYshopping
Check-Matte, Youth Lab, -

-

-

Gucci Guilty Pour Femme eau de 
toilette, -

-

Neovadiol Phytosculpt, Vichy, -
-

Wonderlust Eau Fresh EDT, Michael Kors,
-
-
-
-

Perfectionist Pro 
Instant Resurfacing 
Peel, Estée Lauder,

-
-
-
-

-
-
-

-

Platinum Rare 
Cellular Life-Lotion, 

Platinum Rare, 
La Prairie, 

-
-
-

-
-
-

Clarifying 
Cleansing 
Foam, 
Shiseido, -

-
-

-

-

-

Clinique iD,
-

Monochrome, MAC, -
-

-
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STYLE ICON trend

HELLO 
YELLOW

INSTAGRAM:mariannahadjimina

insta-tip
A

LB
ER

TA
 F

ER
RE

TT
I 



ΟΛΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ

ΟΛΑ ΚΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΤΙΣ 13:30

www.sigmatv.com   sigmatvcy  |    SigmaTV

ΧΟΡΗΓΟΣ
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STYLE ICON

SPRING’S
DENIM

shopping

IS
A

BE
L M

A
RA

N
T

SPOTLIGHT.

PIAZZA 
ITALIA.

STRADIVARIUS.

 PARFOIS.

ZARA.

PIAZZA 
ITALIA.

TALLY 
WEIJL.

KANGARUCCI.
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C
H
A
N
EL

CYPRUS PREMIUM 
OUTLET.

 TALLY 
WEIJL.

TERRANOVA.

ECCO.

H&M. TALLY WEIJL.

TALLY WEIJL.

TERRANOVA.

PIAZZA 
ITALIA.

TERRANOVA.
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AGENDA ΑΠΟ ΤΗ χρισΤινΑ ΠελεκΑνΟυliving

GAME OF THROMES
ΠρεΜιερΑ ΤΟν ΑΠριλιΟ
Το NovaThronesHD, το αποκλειστικό θεματικό κα-
νάλι της σειράς φαινόμενο, «Game of Thrones», κά-
νει πρεμιέρα στη Nova Cyprus από την 1η Απριλίου 
έως τις 31 Μαΐου. Από την 1η Απριλίου οι συνδρο-
μητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβά-
νουν κάθε εβδομάδα από έναν ολόκληρο κύκλο του 
«Game of Thrones», ενώ κάθε Σαββατοκύριακο θα 
προβάλλεται ο κύκλος που ολοκληρώθηκε στη διάρ-
κεια της εβδομάδας σε ένα μεγάλο μαραθώνιο. Η 
προβολή των νέων επεισοδίων τού εκάστοτε κύκλου 
θα ξεκινάει κάθε μέρα στις 22:00, ενώ οι επαναλή-
ψεις τους θα προβάλλονται την επόμενη ημέρα από 
τις 17:00, μαζί με πλούσιο backstage υλικό. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες για το novago μπείτε στο 
www.novacyprus.com/novago

σΤΗν εΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑσ 
ΤΗσ ΑΘΗνΑσ
Για πρώτη φορά οι δημιουργίες των Mindy 
Boutiques, και συγκεκριμένα η προσωπική σειρά 
της Iliana Charalambous, MINDY by Iliana, με 
τίτλο «Colours», παρουσιάζονται στο πλαίσιο του 
Athens Xclusive Designers Week μέχρι τη Δευτέρα 
1 Απριλίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Η δημιουργός, 
εμπνευσμένη από τη γυναίκα αλλά και από τη δική 
της προσωπική ανάγκη, έχει δημιουργήσει ρούχα 
με χαρακτήρα που να κολακεύουν όλα τα σώματα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ - 
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ
ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Ο μεγάλος Έλληνας δημι-
ουργός και ερμηνευτής 
Κώστας Χατζής συνα-

ντά στην Κύπρο τον Μιχάλη Χα-
τζηγιάννη για να ταξιδέψουν με τις 
φωνές και τα τραγούδια τους. Οι 
δύο καλλιτέχνες θα εμφανισθούν 

σήμερα Κυριακή, 31 Μαρτίου και 
αύριο Δευτέρα 1 Απριλίου στο 
Radisson Blu Hotel στη Λάρνακα. 
Χορηγός επικοινωνίας ΟΚ!, Ράδιο 
Πρώτο. Για περισσότερες πληρο-
φορίες αποταθείτε στο τηλέφωνο 
24505800

 «COLOURS»

ΤεχνΑσΜΑ

νΤΟκιΜΑνΤερ
«THE GREEN LINE»
29/03/2019
Το μικρού μήκους εικονικής πραγματικότητας 
(VR) ντοκιμαντέρ The Green Line έκανε πρεμιέ-
ρα στην Κύπρο, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, την Παρασκευή, 29 Μαρτίου. 
Καταγράφοντας εικόνες από τη Νεκρή Ζώνη στην Κύπρο, εκεί όπου ο χρό-
νος μοιάζει να έχει σταματήσει στο 1963, οι δημιουργοί του The Green 
Line μεταφέρουν τους θεατές σε μία από τις πιο άβατες περιοχές στον πλα-
νήτη. Το The Green Line θα προβάλλεται τον Απρίλιο στη Λεβέντειο Πινα-
κοθήκη, κάθε Τετάρτη (14:00 – 22:00), Σάββατο (10:00 – 17:00) και Κυ-
ριακή (10:00 – 17:00). Η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν. Για περισ-
σότερες πληροφορίες www.greenlineproject.com.cy ή να επικοινωνήσετε 
στο info@greenlineproject.com.cy και στο τηλέφωνο 99555873. 

RIGADIN PEINTRE CUBISTε
ΑΠεικΟνισΗ εΩσ ΦΑνΤΑσΤικΟυ 
ΠρΟσΩΠΟυ
06/04/2019-04/05/2019
Το The Island Club παρουσιάζει την έκθεση Rigadin 
Peintre Cubiste, που διερευνά την απεικόνιση του καλ-
λιτέχνη ως φανταστικού προσώπου στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη. Rigadin 
Peintre Cubiste είναι ο τίτλος μια γαλλικής φαρσοκωμωδίας του βωβού κινη-
ματογράφου (1912), με σκηνοθέτη τον Georges Monca, σε παραγωγή Pathé 
Frères. Παρακολουθούμε τις περιπέτειες του Rigadin, ο οποίος επιστρέφει από 
το πρώτο «Σαλόνι Κυβιστών Ζωγράφων», αποφασισμένος να δημιουργήσει τη 
δική του κυβιστική πραγματικότητα. Το ρόλο του Rigadin ερμηνεύει ο Charles 
Prince Seigneur, ένας από τους δημοφιλέστερους ηθοποιούς του προπολεμι-
κού κινηματογράφου παγκοσμίως. Ώρες λειτουργίας Τρίτη - Σάββατο, 11:00 
–18:00. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο +357 25 252010

ΒΟλΤΑ σΤΑ εΞΑρχειΑ
χρΗσΤΟσ ΘΗΒΑιΟσ κΑι STRING 
DEMONS
Το αποτύπωμά τους στο παρόν αναζητά ο 
Χρήστος Θηβαίος σε μια «Βόλτα στα Εξάρ-
χεια», τη γειτονιά που αγαπά και κατοικεί από 
μικρός, φέρνοντας τα τραγούδια τους στην 
Κύπρο για δύο παραστάσεις. Η πρώτη θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Απριλίου στις 
21:00 στο Downtown Live στη Λευκωσία και 
η δεύτερη το Σάββατο 6 Απριλίου στις 20:30 
στο Ριάλτο. Μαζί του οι εκρηκτικοί String 
Demons. Για περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 77777745
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Η ΓΝΗΣΙΑ ΡΕΜΠΕΤΙΣΣΑ
Η αυθεντική και πάνω απ’ όλα ρεμπέτισ-
σα Μαριώ έρχεται το Σάββατο 6 Απρι-
λίου στις 22:30 στο Κουρσάρος Music 
Bar στο Παραλίμνι και την Κυριακή 7 
Απριλίου στις 21:00 στο Κύκλος Μουσι-
κή στη Λεμεσό. Η Μαριώ, μια από τις πιο 
γνωστές ρεμπέτικες φωνές του ελληνικού 
πενταγράμμου, θα πραγματοποιήσει δύο 
εμφανίσεις στο νησί μας για τους θαυμα-
στές της. Για περισσότερες πληροφορίες στο 99852419, 25107230

ΜΑΡΙΩ

Best of the Rest
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
«ΛΑΧΤΑΡΩ» 
Ένα μοναδικό θεατρικό ποίημα, που ερμηνεύεται 
από τέσσερεις φωνές στο όριο της απόγνωσης, 
με τον τίτλο «Λαχταρώ», θα πραγματοποιήσει 
πρεμιέρα την Τρίτη, 5 Απριλίου, στις 20.30, στο 
Θέατρο Αποθήκες ΘΟΚ. Πρόκειται για το πιο 
προσωπικό και σπαρακτικό κείμενο ενός θρύλου 
του σύγχρονου θεάτρου, της Σάρα Κέιν, που 
άλλαξε με τα έργα της την πορεία της μοντέρνας 
θεατρικής γραφής. Η τραυματική αναζήτηση 
της αγάπης, οι αγωνίες, τα αδιέξοδα, οι φόβοι 
και οι επιθυμίες του ανθρώπου που βουλιάζει 
στη δίνη του έρωτα και δίνει μάχη με τον εαυτό 
του και με τον άλλον, αναδύονται μέσα από τον 
λυρισμό της γραφής και αποτυπώνονται στους 
συγκλονιστικούς παράλληλους μονολόγους της 
Κέιν.  Χορηγός επικοινωνίας Check in και Ράδιο 
Πρώτο. Παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή στις 20:30. Για πληροφορίες 
και εισιτήρια ταμείο ΘΟΚ, στο τηλέφωνο 77 77 27 
17 (Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30, 16:00-18:00) 
και ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy 

14 ΧΡΟΝΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ MADAME FIGARO 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 
Η SHISEIDO 
Η τελετή βράβευ-
σης Madame 
Figaro Γυναίκες 
της Χρονιάς, που 
παρουσιάζει η 
Shiseido, θα πραγ-
ματοποιηθεί την 
Τρίτη 16 Απριλί-
ου 2019, στις 
19:00, στο Δη-
μοτικό Θέατρο 
Στροβόλου στη 
Λευκωσία. Παρουσιαστές της λαμπερής βραδιάς θα είναι η 
Ζέτα Μακρυπούλια και ο Αποστόλης Τότσικας. Το καλλιτε-
χνικό πρόγραμμα επιφυλάσσει εκπλήξεις, αφού τη βραδιά 
θα απογειώσουν οι Νατάσσα Θεοδωρίδου, Πέτρος Ιακω-
βίδης και Μιρέλλα Πάχου. Η τελετή απονομής αναμένεται 
να είναι μαγική. Αγοράστε τα εισιτήριά σας και μάθετε περισ-
σότερες πληροφορίες στο www.soldouttickets.com.cy ή στο 
70007705. 

Η ΣΤΙΓΜΗ 
ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
AGATHA CHRISTIE
EKΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Η «Στιγμή του Ρόδου» είναι 
ένα σύνθετο μυθιστόρημα 
που συνδυάζει μια ιστορία 

αγάπης με τη σκιαγράφηση ιδιαίτερων χα-
ρακτήρων, προσφέροντας μια καταβύθιση 
στην ανθρώπινη φύση. Στο συγκεκριμένο 
βιβλίο η Agatha αγγίζει πιο «σκοτεινά» θέ-
ματα, με μια ιστορία που αφορά έναν νεα-
ρό καιροσκόπο που αναρριχάται κοινωνι-
κά όταν σχετίζεται με μια γυναίκα της υψη-
λής κοινωνίας. Τα μεγαλεπήβολα σχέδιά 
του θα έχουν ως αποτέλεσμα δυσάρεστες 
συνέπειες.

ΠAΡΑΔΟΣΗ 
ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ
ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ 
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΣ – ΝΟ3

LORRAINE HEATH
EKΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

Η Φράνι Ντάρλινγκ είναι ένα αληθινό 
παιδί του Λονδίνου, μεγαλωμένη στους 
δρόμους, περιτριγυρισμένη από κλέφτες, 
απατεώνες και ποιος ξέρει τι άλλο. Αλλά 
αν και επιβίωσε σε αυτό το σκληρό περι-
βάλλον, η Φράνι δεν θέλει να έχει καμία 
σχέση με τους άντρες που συχνάζουν στη 
λέσχη όπου δουλεύει. Έχει μάθει να προ-
στατεύει μια χαρά τον εαυτό της και αι-
σθάνεται απόλυτα ασφαλής. 

Books Etc

ΣΟΦΙΑ ΒΟΣΣΟΥ
"ΤΑξΙΔΕΥΕΙ" ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
Μια μοναδική εμφάνιση στις 20:30 στο Πλατώ στην Πάφο θα πραγματοποιήσει η 
Σοφία Βόσσου. Η πετυχημένη ερμηνεύτρια έρχεται στο νησί μας για να καταπλήξει 
τους θαυμαστές της. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 26951800

14ΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ
Ο Σύνδεσμος Χορού Κύπρου διορ-
γανώνει τον 14Ο Παγκύπριο Διαγω-
νισμό Μπαλέτου το Σάββατο 6 (στις 
16:00) και την Κυριακή 7 Απριλίου 
(19:30) στο Παττίχειο Θέατρο Λεμε-
σού. Στόχος του διαγωνισμού είναι η 
ανάδειξη και προώθηση ταλαντούχων 

χορευτών στην Κύπρο και το εξωτερικό. Με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 25377277

ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΗΝΗ 
Άλλη μια μοναδική εμφάνιση θα 
πραγματοποιήσει σήμερα Κυριακή, 
31 Μαρτίου, στις 20:30, η Άντζελα 
Δημητρίου στις Notes Live. Ο Γιώργος 
Θεοφάνους, η Ευρυδίκη, ο Κωνσταντίνος 
Χριστοφόρου και η Δέσποινα Ολυμπίου, 
οι οποίοι εμφανίζονται στις Notes Live 
κάθε Σάββατο και Κυριακή, υποδέχονται 
την Άντζελα Δημητρίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 25 344344.

 ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

ΚΕΑΝ 
ΣτηΝ 24η ΔιΕθΝη ΕΚθΕΣη GULFOOD 2019 Στο ΝτουμπΑι

H ΚΕΑΝ, εδραιωμένη στη συνείδηση του κυ-
πριακού καταναλωτικού κοινού για τη συ-
νέπεια και τη σταθερή επιχειρηματική της 

παρουσία, έδωσε και φέτος δυναμικά το «παρών» 
της στην 24η Διεθνή Έκθεση GULFOOD 2019, 
που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στον εκ-
θεσιακό χώρο World Trade Center στο Ντουμπάι 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Όπως είναι 
γνωστό, το Ντουμπάι αποτελεί ισχυρότατο παγκό-
σμιο τουριστικό και εμπορικό κέντρο και η Διε-
θνής Έκθεση GULFOOD προσελκύει κάθε χρό-
νο περισσότερους από 100.000 εμπορικούς επι-

σκέπτες. Η έκθεση προσφέρει σε περίπου 5.000 
εκθέτες από όλο τον κόσμο σημαντικές ευκαιρίες 
για επαφές με στόχο την ανάπτυξη της εξωστρέ-
φειας και τη σύναψη συμφωνιών για επέκταση της 
εξαγωγικής τους δραστηριότητας. Η ΚΕΑΝ, μέσα 
από το περίπτερό της, παρουσίασε στους ξένους 
εμπορικούς επισκέπτες, υφιστάμενους πελάτες 
και νέους ενδιαφερόμενους τη σειρά των προϊό-
ντων της, αλλά και τις δυνατότητες της ΚΕΑΝ για 
εξυπηρέτηση σε θέματα παραγωγής προϊόντων 
ιδιωτικής ετικέτας, και αξιολόγησε ευκαιρίες για 
διείσδυση σε νέες αγορές.

LIDL FOOD ACADEMY 

γΕΥΣΗ αΠο ΜΕΣογΕΙο 
Στη Lidl Food Academy βρέθηκαν εκπρόσωποι από το Υπουρ-
γείο Παιδείας για να ζήσουν από κοντά την εμπειρία που προ-
σφέρει η Lidl Κύπρου κάθε Σάββατο σε τυχερούς παρευρι-
σκόμενους. Ξεκινώντας από πολύ νωρίς το πρωί του Σαββά-
του, στις 16 Μαρτίου, ο σεφ Κωνσταντίνος Πετεβίνος με μια 
ομάδα από εκπαιδευόμενους νεαρούς σεφ μύησαν τους εκ-
προσώπους του Υπουργείου στον κόσμο της μοναδικής Ακα-
δημίας Φαγητού στην Κύπρου, σε ένα μάθημα αφιερωμένο 
στη Μεσογειακή Διατροφή και τις αξίες της. Καθώς ο  ενθου-
σιασμός τους ήταν τεράστιος και έτοιμοι να μπουν στη θέση 
του «μαθητή», το σεμινάριο ξεκίνησε στη Lidl Food Academy. 
Πρώτη ήταν η αγαπημέ-
νη συνταγή του σεφ για 
το μαλακό και τυρένιο 
Πεϊνιρλί με μια μοναδική 
ζύμη, την οποία το αλεύ-
ρι Belbake κάνει τρα-
γανή και απολαυστική. 
Όπως κάθε Σάββατο, 
το σεμινάριο μαγειρικής 
ολοκληρώθηκε με ένα ονειρεμένο γεύμα με θέα την αυλή της 
Lidl Food Academy και τα αρώματα των ανθών της λεμονιάς. 
Αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε στα σεμινάρια μαγειρικής, 
αλλά και να βρείτε ολοκληρωμένες τις συνταγές από παλαι-
ότερα σεμινάρια, μπείτε απλά στην ιστοσελίδα της Lidl Food 
Academy. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: www.lidl.com.
cywww.facebook.com/lidlcywww.twitter.com/Lidl_Cyprus_
https://www.instagram.com/lidl_cyprus/Snapchat: lidlcyprus

ΧΕΙροΠοΙΗΤΕΣ ΠαΣΧαΛΙΝΕΣ 
ΛαΜΠαΔΕΣ
γΙα ΠοΛΛα ΠαΙΔΙΚα 
ΧαΜογΕΛα
Το Πάσχα βρίσκεται προ των πυλών και 
η αγορά της λαμπάδας είναι το ζήτημα 
των ημερών για κάθε νονά και νονό αλλά 
και για τον καθένα μας. Αν θέλετε λοιπόν 
μέσα από την προσφορά της λαμπάδας, 
εκτός από χαρά στους αγαπημένους μας, 
να προσφέρετε παράλληλα και μια συμβο-
λική οικονομική ενίσχυση για κάποιο φι-
λανθρωπικό ίδρυμα που επιτελεί σπουδαίο 
έργο με ευαισθησία και συνέπεια, δεν έχε-
τε παρά να προτιμήσετε τις λαμπάδες του 
Καραϊσκάκειου Ιδρύματος! Πανέμορφες 
λαμπάδες που δημιούργησαν με φαντασία 
οι εθελοντές του Καραϊσκάκειου Ιδρύμα-
τος… για πολλά παιδικά χαμόγελα! Δια-
θέσιμες από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και 
στο 22210851, 99981552 ή στο info@
karaiskakio.org.cy. Τιμή πώλησης: €3

Η NUXE, Νο1 brand φυσικών καλ-
λυντικών στα φαρμακεία στη Γαλ-
λία, με νέα ανανεωμένη σειρά αντι-
γήρανσης, έχει προχωρήσει επίσης 
στη δημιουργία νέας οικολογικής 
συσκευασίας. Η αντιγήρανση απο-
τελείται πλέον από τις σειρές Crème 
Prodigieuse® Boost, Merveillance® 
Expert και Nuxuriance® Ultra. Crème 
Prodigieuse® Boost. 
Μια νέα σειρά ιδα-
νική για γυναίκες 
ηλικίας 25 με 39.  

Merveillance® Expert. Μια σειρά που 
αναβαθμίζει και σταθεροποιεί το δέρμα 
χάρη στη διπλή τεχνολογία καταπολέ-
μησης της γλυκοζυλίωσης. Βοηθά στη 
σύσφιγξη της επιδερμίδας και γεμίζει 
τις βαθιές ρυτίδες για ηλικίες άνω των 
40. Nuxuriance® Ultra. Μια σειρά αντι-
γήρανσης με 7 διπλώματα ευρεσιτεχνί-
ας. Περιέχει φυτικά κύτταρα σαφράν 

και μπουκαμβίλιας 
που βοηθούν στη δη-
μιουργία νέων κυττά-
ρων του δέρματος. 

EMIRATES 
ΣΤο ΚοΣΜοΠοΛΙΤΙΚο ΝΤοΥΜΠαΪ
Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εται-
ρεία του κόσμου, δίνει την ευκαιρία στο κοινό της 
Κύπρου να εξερευνήσει το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι 
και να επωφεληθεί από τις μοναδικές προσφορές 
της ενόψει καλοκαιριού. Απολαύστε τον ήλιο, κολυ-
μπήστε στις αναπτυγμένες παραλίες, δειπνήστε στα 
γκουρμέ εστιατόρια, κάντε τα ψώνια σας και περι-
ηγηθείτε στα φανταστικά αξιοθέατα της πόλης. Η 
προσφορά ισχύει από σήμερα μέχρι τις 27 Μαρτί-
ου 2019, για ταξίδια που θα γίνουν από τις 3 Μαΐ-
ου μέχρι και 20 Ιουνίου 2019. Οι επιβάτες που θα 
ξεκινήσουν το ταξίδι τους από τη Λάρνακα μπορούν 
να κλείσουν εισιτήρια Economy Class που αρχίζουν 
από €499 ή Business Class από €2.579. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Emirates, 
επισκεφτείτε το emirates.com, το ταξιδιωτικό πρακτο-
ρείο σας ή το τοπικό γραφείο της Emirates.

 ΕΛΛΗΝΙΚα ΠΕΤρΕΛαΙα ΚΥΠροΥ

ΔΙαγΩΝΙΣΜοΣ 
ΦΩΤογραΦΙαΣ
Στο πλαίσιο του έργου iLIFE-
TROODOS, που συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διοργα-
νώνεται από τους εταίρους του έργου 
(Τμήμα Δασών, Τμήμα Περιβάλλοντος, 
Frederick University, Contact 
Advertising Agency Ltd) με τη συνεργα-
σία της Φωτογραφικής 
Εταιρείας Κύπρου - Τμή-
μα Λευκωσίας: Διαγω-
νισμός Φωτογραφίας 
με θέμα «Τρόοδος, είναι 
στη φύση μας». Σκοπός 

του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της 
φυσικής - εγγενούς αξίας του δασικού 
οικοσυστήματος του Εθνικού Δασικού 
Πάρκου Τροόδους. Οι συμμετέχοντες 
καλούνται να αποθανατίσουν με το 
φακό τους τη φυσική αυτή ομορφιά του 
Πάρκου και να αναδείξουν την ποικιλία 
του σε οικοτόπους, είδη χλωρίδας και 
πανίδας, γεωλογία και φυσικά τοπία 

μέσα από τις τέσσερις 
εποχές του χρόνου. Η 
τελευταία ημέρα υπο-
βολής ή παραλαβής 
των φωτογραφιών είναι 
η 10/04/2019. 

   NUXE    iLIFE-TROODOS
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   JYSK: Η μεγάλΗ άλυσίδά άπό τΗ δάνίά επεκτείνετάί στΗν κυπρό

Η νέα, φετινή καμπάνια του 
Bombay “Stir Creativity” – “Ανα-
κάλυψε τη δημιουργικότητά σου” 

στόχο έχει να ενθαρρύνει το κοινό να 
εμπλακεί και να «ξεκλειδώσει» τη δημι-
ουργικότητά του.
Γιατί όλοι είμαστε γεννημένοι δημιουργι-
κοί. Η συγκεκριμένη καμπάνια προσπαθεί 
να εμπνεύσει και να επιτρέψει στο κοινό 
να ανακαλύψει το δικό του δημιουργικό 
χαρακτήρα, απελευθερώνοντας τις αι-

σθήσεις και να απολαύσει το ποτό του, 
όπως το φαντάζεται ο κάθε ένας από 
μας! Με αυτήν την ευκαιρία πραγματοποι-
ήθηκε μια μοναδική και αξέχαστη παρου-
σίαση του Bombay Sapphire στη Λευ-
κωσία, όπου οι mixologists Σωτήρης Φα-
σουλής, Αλέξης Αργυρού και Χρίστος 
Τιρζλάκη παρουσίασαν τις δικές τους 
αποκλειστικές κοκτέιλ συνταγές που δημι-
ούργησαν, εμπνευσμένοι από το concept 
#stircreativity #bombaysapphire. 

LANCOME
H EYTYXIA πΗγάΖεί άπό μεσά μάσ
Ευτυχία, ένα αίνιγμα που ουκ ολίγοι φιλόσοφοι, συγ-
γραφείς και στοχαστές στην ιστορία έχουν προσπαθή-
σει να λύσουν, μια έννοια που παραμένει επίκαιρη από 
τα χρόνια του Αριστοτέλη έως σήμερα, που δίδασκε 
πως «Η ευτυχία μας εξαρτάται από εμάς». Το μήνυμα 
αυτό πρωταγωνιστεί στην καρδιά της καμπάνιας La 
vie est belle από τον Σεπτέμβριο του 2018. Με αυτό 
το κεφάλαιο, η Lancôme επιβεβαιώνει τη βαθιά και ειλι-
κρινή της σχέση με τις γυναίκες, αλλά και το όραμα της 
καθολικής, ελεύθερης θηλυκότητας που το άρωμα La 
vie est belle αντικατοπτρίζει με τόσο υπέροχο τρόπο. Το 
La vie est belle αντιπροσωπεύει μια επιλογή. Την επιλογή 
τού να ζήσουμε τη ζωή μας γεμίζοντάς την με ευτυχία. 
Πρόκειται για την πιο αγνή ευτυχία, που οι Anne Flipo 
και Dominique Ropion αιχμαλώτισαν σε ένα άρωμα που 
έμελλε να γίνει θρύλος. Το 2019, το νέο La vie est belle 
en rose δημιουργήθηκε ως μια πιο σύγχρονη και πιο νεα-
νική εκδοχή της εμβληματικής και εθιστικής λαχταριστής 
ίριδας του La vie est belle. Λουλουδάτο, δροσερό, μο-
ντέρνο. Ένα πραγματικό πρίσμα αισιοδοξίας. 

€5 δωρόεπίτάγΗ γίά 
γευμάτά FAmIlY CHEF 
Την ευκαιρία να απολαύσουν γρήγορα και απολαυ-
στικά γεύματα από την εταιρεία Family Chef προ-
σφέρει στους πελάτες της στην επαρχία Λευκωσίας 
η ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης 
αξίας €25 και άνω οι πελάτες λαμβάνουν δωροεπι-
ταγή €5 για αγορές γευμάτων από την Family Chef 
αξίας €10 και άνω. Οι κάτοχοι των δωροεπιταγών 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πε-
ρισσότερες από 30 συνταγές το φαγητό της επιθυ-
μίας τους και η Family Chef θα αναλάβει την παρά-
δοση των υλικών μαζί με τις οδηγίες εκτέλεσης. Το 
μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να επιλέξουν 
τις μερίδες που επιθυμούν, καθώς και την ώρα και 
μέρα παράδοσης των υλικών. Το μενού της Family 
Chef ανανεώνεται κάθε 15 ημέρες και οι παραγγε-
λίες γίνονται μέσω της ιστοσελίδας www.familychef.
com.cy ή/και τηλεφωνικώς στο 22664004. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες αλλά και για ενημέρωση 
σχετικά με τους όρους και κανονισμούς, επισκεφθεί-
τε την ιστοσελίδα της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ: www.petrolina.
com.cy ή www.familychef.com.cy.

τράπεΖά κυπρόυ 
δίάλεξΗ δρόσ κωστά μάκρίδΗ: 
«SMALL StEpS - Big iMpACt»
Ο γνωστός Κύπριος καθηγητής και συγγραφέας Κώ-
στας Μαρκίδης, ο οποίος ζει και εργάζεται στο εξω-
τερικό, σηματοδότησε την έναρξη του προγράμματος 
Skills Accelerator της Τράπεζας Κύπρου. Στόχος του 
νέου μεγάλου project της BOC είναι να εφοδιάσει 
τους εργαζόμενους με γνώσεις και δεξιότητες, ώστε 
να ανταποκρίνονται με άνεση στις ραγδαία ανα-
πτυσσόμενες τεχνολογικές απαιτήσεις της εποχής. 
O Κώστας Μαρκίδης είναι καθηγητής Στρατηγικής 
και Διεθνούς Διοίκησης και πρόεδρος του Τμήματος 
Στρατηγικής στο London Business School. Είναι συγ-
γραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων επιχειρηματι-
κότητας/στρατηγικής, κάτοχος διδακτορικού από το 
Harvard Business School και γνωστός για τις διαλέ-
ξεις που παραδίδει σε μεγάλες εταιρείες σε όλο τον 
κόσμο. Η διάλεξη του Κώστα Μαρκίδη ήταν η πρώτη 
μιας σειράς που προγραμματίζονται στο πλαίσιο του 
Skills Accelerator.  

επίπλά, είδΗ υπνόυ κάί 
δίάκόσμΗσΗσ 
Το πρώτο κατάστημα της πιο γνωστής 
αλυσίδας επίπλων, ειδών σπιτιού και δι-
ακόσμησης από τη Δανία ανοίγει σύ-
ντομα στην Κύπρο, στο εμπορικό κέ-
ντρο Nicosia Mall. Η  γνωστή αλυσίδα 
JYSK (Γιουσκ) προσφέ-
ρει μια πλήρη σειρά 
από προϊόντα ύπνου 
εξαιρετικής ποιότητας, 
επίπλων και αξεσου-
άρ σπιτιού καθώς και 
κήπου. Όλα τα προ-
ϊόντα JYSK (Γιουσκ) 

ακολουθούν τη φιλοσοφία και τάση 
της εποχής, η οποία επιτάσσει σύγχρο-
νο σχεδιασμό, απλότητα και ποιότητα. 
Ο Όμιλος JYSK αποτελείται από πε-
ρισσότερα από 2.700 καταστήματα 
σε πάνω από 51 χώρες παγκόσμια. Ο 
ετήσιος τζίρος του ομίλου είναι 3,58 

δισεκατομμύρια ευρώ. 
Όλη η γκάμα των προ-
ϊόντων JYSK (Γιουσκ) 
θα διατίθενται σύντο-
μα στο Nicosia Mall 
και σε κατοπινό στά-
διο, online. www.jysk.
com.cy

BOMBAY SAPPHIRE 
ΑNAKAΛΥΨΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΟΥ!

  KÉRAStASE BLOND ABSOLU
YOu DARE, WE CARE
Το 2019, στην Kérastase, λέμε ναι 
στο ξανθό. Σας παρουσιάζουμε την 
BLOND ABSOLU, την πρώτη σειρά 
που είναι αφιερωμένη αποκλειστικά 
στην περιποίηση του ξανθού. Κάθε 
τύπου και τόνου ξανθού. Χάρη στην 
Kérastase, η BLOND ABSOLU είναι η 
πρώτη σειρά με υπεριώδεις χρωστικές 
για τα ξανοιγμένα μαλλιά. 
Για πρώτη φορά δημιουργεί-
ται μια ειδικά σχεδιασμένη 
σειρά που ανταποκρίνεται 
στις θεμελιώδεις ανάγκες 
του ξανθού -περιποίηση των 

μαλλιών και τελειοποίηση του τόνου. 
Για πρώτη φορά αξιοποιούνται όλα τα 
αποδεδειγμένα επανορθωτικά οφέλη 
του υαλουρονικού οξέος, σε συνδυ-
ασμό με το εκ φύσεως ανθεκτικό άν-
θος Εντελβάις, για την απόλυτη περι-
ποίηση του ξανθού. Για πρώτη φορά 
έρχεται μια σειρά περιποίησης αφιε-
ρωμένη στην ποικιλομορφία του ξαν-

θού. Το αποτέλεσμα είναι η 
BLOND ABSOLU: ένα πρω-
τοποριακό επίτευγμα στην 
περιποίηση και τη διατήρη-
ση του χρώματος, για το πιο 
φωτεινό ξανθό.

ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ
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ΔΙΑΚΟΠΕΣ

«ΘΑ ΣΕ ΕΧΩ ΣΑΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ!»

ΥπάρχοΥν διάφορετικοι τΥποι πάράθεριστών. κάποιοι θελοΥν ρομάντικεσ διάκοπεσ με το άλλο τοΥσ 
μισο, ενώ κάποιοι άλλοι θελοΥν μάζι τοΥσ ολοκληρη την οικογενειά. άλλοι άνάζητοΥν τη χάλάρώση 

με άνεσεισ, ενώ άλλοι θελοΥν δράση, εξορμησεισ κάι διάσκεδάση. δεν εινάι λιγοι άΥτοι ποΥ θελοΥν 
ιδιώτικο περιβάλλον, ενώ κάποιοι θά μάζεψοΥν ολοκληρη την πάρεά γιά νά πάνε διάκοπεσ. 

Όλοι όμως στις διακοπές τους 
χρειάζονται ηρεμία και φυσι-
κά εξαιρετική εξυπηρέτηση! 

Τα τριήμερα πλησιάζουν και τα ξενο-
δοχεία περιμένουν τους επισκέπτες 
που ζητούν μια ανάσα ξεγνοιασιάς. 
Ευρύχωρα και πολυτελή δωμάτια που 
εμπεριέχουν όλα όσα θέλει ο απαιτη-
τικός επισκέπτης ενός ξενοδοχείου 
και υπόσχονται μια αξέχαστη εμπειρία 
χαλάρωσης, ενώ οι ειδικοί χώροι ησυ-
χίας θα μεταφέρουν τους φιλοξενού-
μενους των ξενοδοχείων σε μια πιο 
ξεκούραστη διάσταση...
Σε συνάρτηση με την άψογη προσω-
πική εξυπηρέτηση, ανάλογα με τις συ-

γκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη, 
η Louis Hotels διαθέτει συναρπαστικές 
επιλογές που θα ικανοποιήσουν και τα 
πιο εκλεπτυσμένα γούστα. Άλλωστε, 
στην κατηγορία “Elegant” των ξενοδο-
χείων της Louis Hotels βρίσκονται, σύμ-
φωνα με τον ανεξάρτητο διαδικτυακό 
τουριστικό οργανισμό Tripadvisor, τα 
καλύτερα ξενοδοχεία της Κύπρου για 
το 2018 (Τhe King Jason Paphos) και 
το 2019 (The King Jason Protaras). 
Στη Λεμεσό, τα ίδια χαρακτηριστι-
κά έχει και το πεντάστερο The Royal 
Apollonia, το οποίο υπόσχεται ρομα-
ντικές στιγμές, τα καλύτερα εστιατόρια 
και την πιο μαγευτική θέα της θάλασ-

σας, όλα συνοδευόμενα από το πιο 
υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. 
H νέα προσθήκη στη συλλογή 
“Elegant”, το Louis Ivi Mare, που θα 
λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2019, 
θα σας συναρπάσει με τον υψηλής αι-
σθητικής σχεδιασμό του, τα υπερπολυ-
τελή δωμάτιά του και τη μοναδική θέα 
της Μεσογείου που προσφέρει. 
Το νέο στολίδι της Louis Hotels, Polis 
1907, που ανοίγει τις πόρτες του τον 
Απρίλιο, μετά την πλήρη ανακαίνισή 
του, προσφέρει μια μινιμαλιστική δια-
κόσμηση, με όλα τα δωμάτιά του να 
προσφέρουν πολυτέλεια και άνεση. To 
κτίριο, που κατασκευάστηκε πριν από 

200 χρόνια, έχοντας ως βασικό του 
υλικό την τοπική πέτρα και είναι δομη-
μένο σε παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 
βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας 
της Πόλης Χρυσοχούς και καλεί τους 
επισκέπτες του να ανακαλύψουν την 
απαράμιλλή του ομορφιά. Με μια ανα-
νεωμένη σειρά συλλογών που σχεδιά-
στηκαν για τον κάθε επισκέπτη, η Louis 
Hotels συνεχίζει να προσφέρει την πιο 
καλά οργανωμένη εμπειρία φιλοξενί-
ας. Αν κάνετε διακοπές με τον σύντρο-
φο ή την οικογένειά σας στην Κύπρο 
ή την Ελλάδα, και αναλόγως των ανα-
γκών σας, υπάρχει πάντα μια επιλογή 
για σας.
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