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BIG
PICTURE

Ένα από τα πιο αναγνωρίσι-
μα και αξιοσέβαστα αστέρια 
της pop μουσικής, η Σελίν 

Ντιόν, θα επισκεφτεί για πρώτη 
φορά το νησί μας στο πλαίσιο 
της παγκόσμιας περιοδείας της 
«COURAGE». Η περιοδεία, που 
ξεκίνησε την Τετάρτη 18 Σεπτεμ-
βρίου από το Κεμπέκ του Καναδά, 
αποτελεί την πρώτη περιοδεία της 
παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρι-
ας στις ΗΠΑ μετά από 10 χρόνια 
και θα κάνει στάσεις σε περίπου 

100 χώρες ανά τον κόσμο. Η πε-
ριοδεία περιλαμβάνει ευρωπαϊκές 
πόλεις όπως την Πράγα, τη Βου-
δαπέστη, το Μονακό, το Παρί-
σι, το Βερολίνο, τη Στοκχόλμη, το 
Λονδίνο, τη Λευκωσία και πολλές 
άλλες. Παράλληλα, την προηγού-
μενη εβδομάδα κυκλοφόρησαν 
τρία καινούργια κομμάτια από τον 
πολυαναμενόμενο δίσκο της, που 
επίσης φέρει τον τίτλο «Courage». 
Τα κομμάτια «Imperfections», 
«Lying Down» και «Courage» αντι-

προσωπεύουν τη νέα δημιουργική 
κατεύθυνση για τη Σελίν Ντιόν και 
οι θαυμαστές της θα έχουν την ευ-
καιρία να ακούσουν τα τραγούδια 
αυτά, μεταξύ πολλών άλλων, κατά 
τη διάρκεια της παγκόσμιας πε-
ριοδείας. Ο δίσκος «Courage», 
ένα εκλεκτό μείγμα από όμορφες 
μπαλάντες και ανεβαστικά κομμά-
τια, θα είναι διαθέσιμος από τις 
15 Νοεμβρίου, ενώ ήδη είναι δια-
θέσιμος και για προ-παραγγελία. 
Η περιοδεία είναι παραγωγή της 

Concerts West/AEG Presents. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εισιτή-
ρια για τη συναυλία στην Κύπρο, 
που θα πραγματοποιηθεί την Κυ-
ριακή 2 Αυγούστου 2020 στο 
Στάδιο Γ.Σ.Π. στη Λευκωσία, θα 
είναι διαθέσιμα από την Παρα-
σκευή, 18 Οκτωβρίου, στις 11 
π.μ. τοπική ώρα, μέσω της ιστο-
σελίδας www.soldoutticketbox.
com.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EPA

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΝ 
ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, ΣΤΟ Γ.Σ.Π. ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ
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«BeCAUSe YoU loVeD Me»
Φρενίτιδα στους θαυμαστές της έχει προκαλέ-
σει η είδηση ότι η Σελίν Ντιόν έρχεται στο νησί 
μας. Ανάμεσα στους φανατικούς θαυμαστές 
είμαι κι εγώ, που μια από τις επιθυμίες μου ήταν 
να δω από κοντά τη διάσημη τραγουδίστρια. 
Μια γυναίκα που, παρά τα πενήντα ένα της 
χρόνια, εξακολουθεί να «μαγεύει» όλους 
όσοι την ακούν. Η ίδια έχει μια ιστορία στη μουσική σκηνή, ενώ 
δεν είναι λίγες οι φορές που κατακρίθηκε και επικρίθηκε πολύ 
περισσότερο για τις ερωτικές της σχέσεις, ενώ το τελευταίο διά-
στημα σχολιάστηκε και για τον σωματότυπό της. Όμως η Σελίν 
Ντιόν εξακολουθεί να είναι μια μεγάλη ερμηνεύτρια, η οποία, 
μπορώ να παρατηρήσω, τα τελευταία χρόνια -ιδιαίτερα μετά τον 
θάνατο του συζύγου της- άλλαξε κατά πολύ την εμφάνισή της. Η 
ίδια εξακολουθεί όμως -κατά την ταπεινή μου άποψη- να μαγεύει 
και να καθηλώνει τους θαυμαστές της με την υπέροχη φωνή 
και σκηνική παρουσία της. Κάτι που επιτέλους θα μπορούν να 
απολαύσουν επί σκηνής και οι Κύπριοι φανατικοί θαυμαστές της.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com
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σώματος 
44 αφΙεΡΩμα θΗΛαΣμοΣ
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ΒΡΑΒΕΙΑ EMMY

ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
Η ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ 

ΤΕΛΕΤΗ
O AΠΟΛΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ 
ΒΡΑΒΕΙΩΝ EMMY HTAN TO «GAME OF 
THRONES», ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΗΤΑΝ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ, ΕΝΩ ΤΟ MOΒ 
ΧΑΛΙ ΣΤΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙ 

ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Η εντυπωσιακή Ζεντάγια με Vera Wang.

H Ναόμι Γουότς με Dior 
Haute Couture.

Η Κέρι Ουάσινγκτον με 
δημιουργία Alexander 
Vauthier.
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ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
Η ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ 

ΤΕΛΕΤΗ
O AΠΟΛΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ 
ΒΡΑΒΕΙΩΝ EMMY HTAN TO «GAME OF 
THRONES», ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΗΤΑΝ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ, ΕΝΩ ΤΟ MOΒ 
ΧΑΛΙ ΣΤΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙ 

ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Η εντυπωσιακή Ζεντάγια με Vera Wang. H Λάβερν Κοξ με δημιουργία Monsoori.

Η εντυπωσιακή Εμίλια Κλαρκ ή αλλιώς... Ντενέρις 
Ταργκάριεν, όπως την μάθαμε από το Game of Thrones,  
στο μοβ χαλί με δημιουργία Valentino. Η γνωστή 
ηθοποιός φόρεσε μια τουαλέτα με ένα μεγάλο σκίσιμο 
στο πλάι, δείχνοντας το καλλίγραμμο κορμί της. Αυτό 
όμως που συζητήθηκε περισσότερο ήταν το εντυπωσιακό 
μπούστο της. 

H Ναόμι Γουότς με Dior 
Haute Couture.

H Έιμι Άνταμς με 
δημιουργία Fendi.

Η Κέρι Ουάσινγκτον με 
δημιουργία Alexander 
Vauthier.
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Ένας από τους μεγάλους 
νικητές της 71ης τελε-
τής απονομής των Βρα-

βείων ΕΜΜΥ που διεξήχθη-
σαν το βράδυ της περασμέ-
νης Κυριακής, 22 Σεπτεμβρί-
ου, στο Microsoft Theater του 
Λος Άντζελες, ήταν το Game of 
Thrones, που απέσπασε συνολι-
κά δώδεκα βραβεία από τα τριά-
ντα δύο που ήταν υποψήφια. Να 
σημειωθεί ότι ήταν τα περισσό-
τερα που έχει διεκδικήσει ποτέ 
πρόγραμμα στα Emmy, αφού 
είχε ήδη κερδίσει 10 βραβεία 
σε τεχνικές κατηγορίες την περα-
σμένη εβδομάδα. Το κορυφαίο 
βραβείο της βραδιάς πήρε ο Πί-
τερ Ντίνκλατζμ ενώ το Game of 
Thrones κέρδισε το μεγάλο βρα-
βείο για καλύτερη δραματική 
σειρά. Το Fleabag της Phoebe 
Waller-Bridge σάρωσε τα πε-
ρισσότερα βραβεία κωμωδίας. 
Στην αντίστοιχη κατηγορία για 

τους άνδρες, το πρώτο βραβείο 
κέρδισε ο Bill Hader, ως τηλεο-
πτικός Barry. Στην κατηγορία της 
κωμικής σειράς, το "Fleabag" 
κατάφερε να κερδίσει τέσσερεις 
διακρίσεις, ενώ ο εκκεντρικός 
Μπίλι Πόρτερ έγινε ο πρώτος 
μαύρος γκέι άνδρας που βρα-
βεύεται ως πρωταγωνιστής. H 
Τζόντι Κόμερ από το Killing Eve 
αναδείχθηκε νικήτρια στην κατη-
γορία του Α' Γυναικείου Ρόλου 
σε δραματική σειρά, ενώ ο Μπί-
λι Πόρτερ του Pose κέρδισε το 
αντρικό του αντίστοιχου βραβεί-
ου. Η δημιουργός και πρωταγω-
νίστρια του Fleabag αναδείχθη-
κε νικήτρια στην κατηγορία του 
Α' Γυναικείου Ρόλου σε κωμική 
σειρά. Η μίνι σειρά Τσέρνομπιλ, 
με θέμα το πυρηνικό δυστύχημα, 
απέσπασε το πρώτο βραβείο 
στην κατηγορία της καλύτερης 
μίνι σειράς. Αυτή όμως που έκλε-
ψε την παράσταση όταν εμφανί-

Η εμφάνιση της Γκουέντολιν Κρίστι με 
δημιουργία Gucci κρίθηκε ως η χειρότερη 
επιλογή της βραδιάς. Η ίδια έγινε γνωστή 
για τον ρόλο της ως Λαίδη Μπριν του 
Ταρθ. Η ηθοποιός φόρεσε μια ρόμπα του 
οίκου Gucci στα χρώματα του λευκού και 
του κόκκινου, κάτι που θύμιζε τον Ιησού 
Χριστό.

Η Κριστίν Άμπλιγκεϊτ 
εμφανίστηκε με γκρι φόρεμα 
στα βραβεία. H Σάντρα Ο με Zac Posen. 

Η Κέιτ ΜακΚίννον 
προτίμησε το 
μαύρο χρώμα για 
την εκδήλωση.

Η Ρέιτσελ 
Μπροσνάχαν με 
Εlie Saab.

H βασίλισσα Λίνα 
Χίντεϊ με Brock 
Collection.

H Μισέλ Γουίλιαμς με Lοuis Vuitton.
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H βασίλισσα Λίνα 
Χίντεϊ με Brock 
Collection.

H Μισέλ Γουίλιαμς με Lοuis Vuitton.
Η Τζούλια Γκάρνερ με 
φόρεμα Cong Tri. 

11

Ανάμεσα στα highlights της βραδιάς είναι 
η νίκη της Φοίβη Γουόλερ – Μπριτζ, που 
εμφανίστηκε στα βραβεία  με δημιουργία 
Monique Lhniller, στον  Α’ Γυναικείο Ρόλο 
για κωμωδία, επικρατώντας της Τζούλια 
Λουί-Ντράιφους.

Η Τζόντι Κόμερ παρέλαβε το 
βραβείο για τον Β' Γυναικείο Ρόλο 
και τη Σκηνοθεσία Δραματικής 
Σειράς, για το «Killing Eve». 

Η Πατρίσια Αρκέτ 
παραλαμβάνοντας το βραβείο 
της έκανε μια εμπνευσμένη 
ομιλία για τα δικαιώματα των 
transgenders, για να τιμήσει την 
τρανσέξουαλ αδελφή της Alexis 
που πέθανε.
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στηκε στο μοβ χαλί ήταν η εντυ-
πωσιακή Εμίλια Κλαρκ, η οποία 
φόρεσε ένα αποκαλυπτικό ντε-
κολτέ, το οποίο συναγωνιζόταν 
την εμφάνιση της Ζεντάγια αλλά 
και της πανύψηλης Γκουέντολιν 
Κρίστι, που είχε τη σφραγίδα 
του Alessandro Michele του οί-
κου Gucci. Άλλες εντυπωσιακές 
παρουσίες από πλευράς κομψό-
τητας ήταν η Ναόμι Γουότς, με 
δημιουργία του οίκου Dior, και η 
Γκουίνεθ Πάλτροου, που εμφα-
νίστηκε με μια παλιά δημιουργία 
του 1963 του Valentino. Από 
την άλλη η Κιμ Καρντάσιαν δεν 
εντυπωσίασε, αφού εμφανίστη-
κε στο μοβ χαλί κάπως συντηρη-
τικά και όχι όπως έχει συνηθίσει 
τους θαυμαστές της. Η βραδιά 
όμως περιείχε και αρκετές συ-
γκινητικές στιγμές, αφού σειρές 
που αγαπήθηκαν από τους τηλε-
θεατές ολοκλήρωσαν τον κύ-
κλο τους. 

ΤΑ ΓΕλιΑ ΤωΝ 
ΠΑρΕυρισΚομΕΝωΝ
Από τη λαμπερή βραδιά δεν 
μπορούσε να λείψει και η πολυ-
συζητημένη οικογένεια Καρντά-
σιαν, την οποία εκπροσώπησαν 
η Κιμ Καρντάσιαν και η Κένταλ 
Τζένερ. οι δύο αδελφές προ-
κάλεσαν τα γέλια των παρευρι-
σκομένων όταν ξεκίνησαν να 
μιλούν. Αυτό είχε έως συνέπεια 
να ακουστούν δυνατά και στους 
τηλεθεατές, οι οποίοι παρακο-
λουθούσαν τη διοργάνωση από 
το σπίτι τους. Αμέσως το Twitter 
«άναψε», με τους χρήστες να 
σχολιάζουν πως οι παρευρισκό-
μενοι δεν γέλασαν με την ομιλία 
τους αλλά με τις ίδιες. ok!

ΤΗσ ΠΑρισ ΧρισΤοΦΗ
ΦωΤοΓρΑΦιΕσ: ΚυΠΕ

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με τον σύζυγό 
της Μάικλ Ντάγκλας με ένα φούξια 
σύνολο παρουσιάστηκε ιδιαίτερα 
κομψή και αέρινη στο μοβ χαλί. Τα 
ασορτί παπούτσια της ανήκουν στον 
οίκο Stuart Weitzman.

O Νικολάι Κόστερ 
Γουαλντό με Dolce 
Gabbana.

Η Βαϊόλα 
Ντέιβις με 
Alberta Ferreti 
με τον σύζυγό 
της Julius 
Tennon.

Πάντα κομψός 
ο Κιτ Χάριγκτον, 
συνάντησε ξανά τους 
συμπρωταγωνιστές του 
στο Game of Thrones.

Ο Πίτερ Ντίνκλατζ κέρδισε 
το 4ο Emmy του για τον ρόλο 
του Tyrion Lannister στο GOT.

Η κομψότατη Σόφι 
Τέρνερ στο μοβ χαλί με 
δημιουργία Louis Vuitton.

 ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
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Η Susan Kelechi Watson 
με Badgley Mischka. 

Η Μάντι Μουρ με 
δημιουργία του Brandon 
Maxwell.

Η Μαρίζα Τομέι με Ralph 
and Russo. 

της Julius 
Tennon.

Η κομψότατη Σόφι 
Τέρνερ στο μοβ χαλί με 
δημιουργία Louis Vuitton.H Tζούλια Λούις 

Ντρέιφους με 
Oscar de la 

Renta.
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STOLI ORIGINAL BAR & CLUB AWARDS 2018

Όλα Όσα έγιναν
στη φαντασμαγΌρικη 

έκδηλωση
για 8η σΥνέΧΌμένη ΧρΌνια

τα STOLI ORIGINAL BAR & CLUB AWARDS 
μΌνΌΠωλησαν τα φλασ 

Η Νικολέττα Χατζηγιάννη ήταν η μεγάλη 
νικήτρια του διαγωνισμού για ένα ταξίδι στο 
Λονδίνο.

 H λαμπερή Athena Dion επι σκηνής.

Η μοναδική Στέφανη Λόκα
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Όλα Όσα έγιναν
στη φαντασμαγΌρικη 

έκδηλωση
για 8η σΥνέΧΌμένη ΧρΌνια

τα STOLI ORIGINAL BAR & CLUB AWARDS 
μΌνΌΠωλησαν τα φλασ 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 
στο Lush Beach Bar στη Λάρνακα, όπου εκπρόσωποι 
και ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης, εκπρόσωποι των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και πλήθος κόσμου έζησαν 
μια ανατρεπτική βραδιά! Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν, όπως 
και τα προηγούμενα χρόνια, o Δημήτρης Ουγγαρέζος και αυτή 
τη φορά είχε ως παρτενέρ του την εκρηκτική Κατερίνα Στικούδη. 
Οι μεγάλοι νικητές περνούσαν ένας - ένας από τη σκηνή να 
παραλάβουν το βραβείο τους και ενθουσιασμένοι ευχαριστούσαν, 
μεταξύ άλλων, τόσο τα Stoli Awards όσο και όσους τους 
ψήφισαν. Στη σκηνή είδαμε και τη σέξι Στέφανη Λόκα αλλά και 
τη λαμπερή Athena Dion, που έδωσαν μια ξεχωριστή πινελιά στη 
φαντασμαγορική βραδιά. Μετά το τέλος έφθασε και η στιγμή 
που όλοι περίμεναν. Ένα μεγάλο και αξέχαστο πάρτι ξεκίνησε 
με την υπογραφή του κορυφαίου Έλληνα σταρ Σάκη Ρουβά, 
που ξεσήκωσε παρευρισκόμενους με την εκρηκτική σκηνική του 
παρουσία. Για δύο ώρες ο σούπερ σταρ διασκέδασε τον κόσμο 
που χόρευε και τραγουδούσε στους ρυθμούς του. Αποκλειστικός 
χορηγός επικοινωνίας της βραδιάς ήταν η τηλεόραση ΣΙΓΜΑ.

Η Νικολέττα Χατζηγιάννη ήταν η μεγάλη 
νικήτρια του διαγωνισμού για ένα ταξίδι στο 
Λονδίνο.

Οι Οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν η Κατερίνα 
Στικούδη και ο Δημήτρης Ουγαρέζος.

 H λαμπερή Athena Dion επι σκηνής.

ΟI NIKHTEΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ:
All Day Bar: Pier One 
All Day Beach Bar: Columbia 
Beach Bar: Liege 
Cocktail Bar: Patio 
Genre Specific: Down Town Live 
Hotel Bar: Cliff Bar, Grecian Park 
Live Music Venue: Το Μπαράκι 
Live 
New Venue: Nava Seaside 
Night Club: 7Seas 
Pub: Moondog’s 
Summer Night Venue: Blue 
Martini 
Wine Bar: Vino Cultura 

Platinum sponsor: Schweppes 
Media Sponsor: Sigma TV 
Powered By: Mix Fm
Hospitality By: Lush bear bar

Gold Sponsor: Radisson Blu  
Digital Sponsor: Blend Digital 
Agency
Creative Production: The Brand 
Unity
Wings by: Red Bull 
Silver Sponsor: N-ice, Amathus 
Travel
Supporters: Shiseido, Eleven 
Australia, Panayiotides Gifts, 
Alrifai, Kemanes print shop 
Model Pro, Nanolab, Tereza 
Manti, Loukia Kyriakou Couture, 
Notis
Animation: Black Dog 
Production by: Beyond 
Entertainment 
Με την ευγενή υποστήριξη του 
Δήμου Λάρνακας.     

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

ΚΟΣΜΙΚΑ: ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Η μοναδική Στέφανη Λόκα
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Ο Χρύσανθος 
Τσουρούλλης

Εγκάρδιο ήταν το καλωσόρισμα 
της Athena Dion προς την Κατερίνα 
Στικούδη

Καλύτερο wine bar αναδείχθηκε
το Vino Cultura.

Kαλύτερη Pub αναδείχθηκε
το Moondogs.

Kαλύτερο New Venue αναδείχθηκε 
το Nava Seaside.

Καλύτερο All Day Bar 
αναδείχθηκε το Pier One και 
καλύτερο Night Club το 7 Seas.

Καλύτερο Hotel Βar 
αναδείχθηκε το Cliff Bar του 
Grecian Park.

Καλύτερο Bar αναδείχθηκε
το Liege.

Kαλύτερο coctail bar αναδείχθηκε
το Patio.

Kαλύτερο All day Beach Bar 
αναδείχθηκε το Columbia Beach.

Kαλύτερο Genre Specific αναδείχθηκε 
το Down Town Live.

Καλύτερο live music venue 
αναδείχθηκε το Baraki Live.

Kαλύτερο Summer Night Venue 
αναδείχθηκε το Blue Martini.

PLATINUM 
SPONSOR
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Ο Χρύσανθος 
Τσουρούλλης

Ο Λουκής, η Έμιλη και ο Βασίλης Πετρίδη

Εγκάρδιο ήταν το καλωσόρισμα 
της Athena Dion προς την Κατερίνα 
Στικούδη

GOLD 
SPONSOR

Ο Κωνσταντίνος 
Τσιολής και ο Μαρίνος 
Χατζηβασιλείου

Η Κριστιάνα 
Γεωργίου

Ο Ανδρέας και η 
Άντρεα Βύρα

Η Ιωάννα Λαμπροπούλου και 
ο Πλάτωνας Μουρατίδης

O Aνδρέας Ιωαννίδης και
ο Γιώργος Τσακκιστός

Η Ναταλία Δραγούμη

Ο Λουκής, η Έμιλη και ο Βασίλης ΠετρίδηΗ Αναστασία Γρούτα και η 
Μαρία Κυριάκου

Η Κλέλια Γιασεμίδου και ο 
Πέτρος Αθανασίου

ΓεωργίουΗ Γιώτα Δαμιανού

Kαλύτερο Genre Specific αναδείχθηκε 
το Down Town Live.

ο Γιώργος Τσακκιστός

Η Ναταλία ΔραγούμηΗ Ναταλία ΔραγούμηΗ Ναταλία Δραγούμη

Η Άντρη 
Καραντώνη

PLATINUM 
SPONSOR

MEDIA 
SPONSOR

POWERED 
BY

HOSPITALITY 
BY

DIGITAL 
SPONSOR

WINGS BY SILVER 
SPONSORS

CREATIVE 
PRODUCTION

ANIMATION 
BY

PRODUCTION 
BY
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Κρυφτό με τόυς 
φωτόγράφόυς

Το «παρών» τους στη λαμπερή 
βραδιά έδωσαν και η Χαριτίνη 
Ηλιάδου με τον φημολογούμενο 
σύντροφό της Ερμογένη Σκιτίνη. 
Παρόλο που η γοητευτική Ελ-
ληνίδα διέψευσε πως τη συνδέ-
ει ερωτική σχέση με τον Κύπριο 
τραγουδιστή – ηθοποιό, μόλις 
είδαν τον φωτογράφο του ΟΚ! 
απομακρύνθηκαν ο ένας από 
τον άλλον, αν και έφτασαν μαζί 
στο χώρο. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
της βραδιάς ήταν ιδιαίτερα προ-
σεχτικοί και δεν ήθελαν να δώ-
σουν δικαιώματα.

ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΗΛΙΑΔΟΥ–  
ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ ΣΚΙΤΙΝΗΣ

Η  Χριστιάνα Ρούσσου και 
η Χριστιάνα Ιωαννίδη

Η Χριστιάνα 
Αντωνίου

Ο Μιχάλης και η Μαρία 
Παρίδη

Η Ηλιάνα 
Χαραλάμπους

 Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου 
και ο Τάσος Θεοδώρου

Η Athena Dion και ο 
Δημήτρης Ουγγαρέζος

Η Στέφανη Λόκα

Η Βασιλική Παπαμιχαήλ και
ο Χάρης Αριστείδου

SUPPORTERS

Η Σαββούλα και ο Γιώργος 
Τσακκιστού

Ο Τζον Καγιούλης, ο Ανδρέας 
Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Ανδρέου
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ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΟΠΩΣ ΤΑ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑΝ ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ 
ΤΟΥΣ ΕΡΩΤΑ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΩΣ ΚΑΡΠΟ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΑΧΙΛΛΕΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΝΤΑΣ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΝΑΡΗ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ΜΕ ΠΑΡΑΝΥΜΦΟ
ΤΟΝ 11 ΜΗΝΩΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ 

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν 
την Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου, ο 
Ανδρέας Λέοντας και η Χριστίνα 

Κονναρή. Το μυστήριο τελέστηκε στην 
εκκλησία Αγίου Νικολάου στην Έγκω-
μη, ενώ ακολούθησε δεξίωση και dinner 
στο Royal Hall στη Λευκωσία. Κουμπά-
ροι του ζευγαριού ήταν οι Παναγιώτης 
Αζάς, Γιώργος Στυλιανού, Ελίνα Δρα-
γατάκη και Σωτηρούλα Νεάρχου. Στην 
εκκλησία, ως είθισται, έφτασε αρχικά ο 
Ανδρέας Λέοντας επιλέγοντας ένα μαύ-
ρο κοστούμι και κρατώντας στην αγκα-
λιά του τον γιο τους Αχιλλέα, που ζούσε 
κι εκείνος το δικό του παραμύθι. Η νύφη 
έφτασε στην εκκλησία με τους γονείς 
της, ενώ έλαμπε μέσα από την εντυπωσι-
ακή νυφική δημιουργία που επέλεξε. Τα 
μαλλιά της επιμελήθηκε η Ελένη Μαρκί-

δου, ενώ το μακιγιάζ ο Βαλεντίνος Νικο-
λάου. Στη συνέχεια ακολούθησε δεξί-
ωση και γαμήλιο πάρτι στο Royal Hall, 
στη Λευκωσία, όπου η είσοδός τους συ-
νοδεύτηκε με το τελευταίο τραγούδι του 
Ανδρέα Λέοντα, "Πρώτος ρόλος", κάτι 
που συγκίνησε τους παρευρισκομένους. 
Το ερωτευμένο ζευγάρι χόρεψε την από-
λυτα ερωτική επιτυχία του Γιώργου Γιαν-
νιά «Γι’ αυτό σ’ αγαπώ» και έδειχναν να 
λάμπουν από ευτυχία και να ζούνε το 
όνειρό τους. Μάλιστα σε κάποια στιγ-
μή της βραδιάς ο Ανδρέας ανέβηκε στη  
σκηνή και τραγούδησε της αγαπημένης 
του. ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ 

ΚΟΣΜΙΚΑ: ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ο Ανδρέας Λέοντας περίμενε στην 
εκκλησία τη σύζυγό του κρατώντας 
στην αγκαλιά του τον γιο τους 
Αχιλλέα.

Η πανηγυρική έξοδος 
από την εκκλησία.

Χαμόγελο ευτυχίας 
μόλις έφτασε
η νύφη στην εκκλησία.

O Γιώργος Στυλιανού και η Ελίνα 
Δραγατάκη

Ο Κύπριος τραγουδιστής 
υποδέχθηκε στην εκκλησία την 
αγαπημένη του με ένα τρυφερό 

φιλί στα χείλη.
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Χαμόγελο ευτυχίας 
μόλις έφτασε
η νύφη στην εκκλησία.

Ο γαμπρός συνοδευόμενος από τους γονείς 
του Αχιλλέα Λέοντα και Κρίστη Ορφανίδου

Η άφιξη της νύφης με τους γονείς της Κώστα Κονναρή και Όλγα Ευριπίδου 

Η Χριστιάνα 
Μιχαήλ

Η Μικαέλλα 
Ιεροδιακόνου

O Γιώργος Στυλιανού και η Ελίνα 
Δραγατάκη

Ο Παναγιώτης Αζάς και η Σωτηρούλα 
Νεάρχου

Η Ελένη 
Μαρκίδου

Η Λουΐζα Παύλου και ο Ανδρέας 
Κωνσταντίνου

Ο Ερμογένης 
Σκιτίνης
Ο Ερμογένης 
Σκιτίνης

Ο Στέλιος Χαραλάμπους και
η Μαρία Δημητρίου

Η Γεωργία Χαραλάμπους και
η Δήμητρα Βασιλείου

Ο Κύπριος τραγουδιστής 
υποδέχθηκε στην εκκλησία την 
αγαπημένη του με ένα τρυφερό 

φιλί στα χείλη.



22

«DINNER FOR LIFE»

MIA ΟΜΟΡΦΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 
ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ. ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ ΑΝΕΛΑΒΕ 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ,
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΘΕΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή,  20 Σεπτεμ-

βρίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, η 
φιλανθρωπική εκδήλωση «Dinner 
For Life». Η εκδήλωση ήταν υπό την 
αιγίδα του Υπουργού Εξωτερικών 
κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και την τί-
μησαν με την παρουσία τους εκλε-
κτά πρόσωπα της κοινωνικής και 
πολιτικής ζωής του νησιού μας. Την 
παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε 
ο Χρύσανθος Τσουρούλλης, ενώ 
οι καλλιτέχνες Γιώργος Θεοφά-
νους και Κωνσταντίνος Χριστοφό-
ρου χάρισαν μια όμορφη μουσική 

βραδιά στους παρευρισκομένους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ξεχω-
ριστή ημέρα οι ιθύνοντες του Κα-
ραϊσκάκειου Ιδρύματος ευχαρίστη-
σαν τους 35.270.501 δότες που 
έχουν προσφέρει μόσχευμα μυε-
λού των οστών σε κάποιον ασθε-
νή παγκοσμίως και είναι πρόθυμοι 
αλλά και έτοιμοι να σώσουν τη ζωή 
ενός παιδιού ή ενήλικου που νο-
σεί από καρκίνο του αίματος. Χο-
ρηγοί επικοινωνίας ήταν τα περιο-
δικά ΟΚ!, Madame Figaro και το 
Ilovestyle.com.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Παρουσιαστής της 
φιλανθρωπικής βραδιάς ήταν
ο Χρύσανθος Τσουρούλλης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Χριστοδουλίδης μίλησε για το 
κοινωνικό έργο που επιτελεί το 
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα.

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και 
ο Γιώργος Θεοφάνους χάρισαν 
με τα τραγούδια τους μια υπέροχη 
βραδιά στους παρευρισκομένους.

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης
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MIA ΟΜΟΡΦΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 
ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ. ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ ΑΝΕΛΑΒΕ 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ,
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΘΕΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ

Ο Νίκος και η Φιλίππα ΧριστοδουλίδηΟ Δημήτρης Αλετράρης

Η Πόπη και ο Τάκης Κανάρη

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Χριστοδουλίδης μίλησε για το 
κοινωνικό έργο που επιτελεί το 
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα.

Η Φωτεινή 
Παπαδοπούλου

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης

Η Λήδα 
Κουρσουμπά Ο Γιαννάκης Γιαννάκη Η Στέλλα Μιχαηλίδου

Η Νεκταρία 
Παπαδοπούλου
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Ο Ανδρέας Νικολάου και ο Λάκης Χριστοδούλου

Η Νάταλι ΠαπανδρέουΗ Νάταλι Τζιαπούρα

Η Σάβια 
Ορφανίδου

Η Άντρη και ο Χρίστος 
Χριστοδούλου

Ο Νικόλας και η Μαρίνα 
Πετρίδη

Η Ειρήνη και ο Ρένος 
Χατζηβασίλη

Η Μαριλένα 
Ιερομονάχου και η 
Άντρη Προδρόμου

Η Χριστιάνα Μαντά και 
ο Αλέξανδρος Βραχίμης

Η Έλενα 
Κωστή

Ο Άριστος και η 
Χρύσω Πετρίδη

Η Έλενα 
Μηλιδώνη Η Γωγώ Χαραλάμπους και η 

Μέλπω Χατζησάββα 

H Πέτρα 
Παπακυριακού 
H Πέτρα 
Παπακυριακού 

Η Ρένα 
Ιωαννίδου

Η Νικολέτα 
Τζιαλή
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ΕΡΙΚ ΚΙΤΑΣ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
«MR WEATHERMAN»

Μια ζωγραφια που απεικονιζε ενα συννεφο εΜελλε 
να ήταν ο θεΜελιοσ λιθοσ για τήν πορεια που 

θα ακολουθουσε. ή Μετεωρολογια ήταν πλεον 
ΜονοδροΜοσ. το φαινοΜενο «Μr Weatherman»,
o Μετεωρολογοσ ερικ κιτασ, αποκαλυπτεται στο οκ!

Το πάθος του για τη μελέτη του καιρού, το «μικρόβιο» 
που είχε ο παππούς του για τις καιρικές συνθήκες 
και η συνεργασία του με τοπικό ραδιοσταθμό, τον 

οδήγησαν στη δημιουργία της ιστοσελίδας kitasweather. 
Μια ιστοσελίδα, η οποία αγκαλιάστηκε από τον κόσμο. 
Ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τις προγνώσεις δεν 

είναι άλλος από τον «weatherman» Έρικ Κίτας. Σε μια 
αποκλειστική συνέντευξη στο Περιοδικό ΟΚ! ο μετεωρο-
λόγος μιλά για τα παιδικά του χρόνια, για το πώς κατά-
φερε να μετατρέψει το πάθος του για τη μετεωρολογία σε 
επαγγελματική ενασχόληση, αλλά και για την «κίτρινη 
προειδοποίηση» στις διαπροσωπικές του σχέσεις.
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αγαπάς πραγματικά την επιστήμη της Μετε-
ωρολογίας, διότι χρειάζεται μεγάλη αφοσί-
ωση και καθημερινή παρακολούθηση, πολ-
λές φορές κι επί τόπου, κάτι που ενέχει κιν-
δύνους.

Είναι σωστό να λέμε ότι υπάρχει 
"λάθος" πρόβλεψη από τη στιγμή 
που ο "καιρός έχει γυρίσματα";
Οι προβλέψεις βγαίνουν βάσει των ατμο-
σφαιρικών δεδομένων που έχουμε μπρο-
στά μας τη συγκεκριμένη στιγμή, δεδομένα 
τα οποία μελετούμε από παγκόσμιους με-
τεωρολογικούς οργανισμούς και σελίδες, 
αλλά και από το Τμήμα Μετεωρολογίας της 
Κύπρου, το οποίο έχει πολύ χρήσιμες πλη-
ροφορίες και δεδομένα. Δυστυχώς, τα δε-
δομένα τα οποία συλλέγονται για να βγουν 
τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα είναι 
ελλιπή, λόγω του ότι είναι αδύνατο να γνω-
ρίζουμε επί 24ώρου βάσεως τις ακριβείς 
ατμοσφαιρικές συνθήκες από την επιφάνεια 
μέχρι αρκετά χιλιόμετρα πιο πάνω, αφού το 
μεγαλύτερο μέρος της Γης είναι ωκεανοί και 
θάλασσες αλλά και αχανείς εκτάσεις, χω-
ρίς ανθρώπινη δραστηριότητα (π.χ. έρημοι, 
εμπόλεμες ζώνες και άλλα). Τα τελευταία 
χρόνια, αν και οι προγνώσεις έχουν βελτι-
ωθεί σημαντικά, εντούτοις δεν πρόκειται να 
τελειοποιηθούν, τουλάχιστον όχι τις επόμε-
νες δεκαετίες. Γι’ αυτόν τον λόγο, πολλές 
φορές υπάρχει αβεβαιότητα στις προγνώ-
σεις και είναι εκεί που απαιτείται και η πεί-
ρα. Το Kitasweather πάντοτε μιλάει με πιθα-
νότητες όσον αφορά τη βροχόπτωση, αφού 
εκεί παρατηρούνται οι πιο μεγάλες αποκλί-
σεις.

Μια ζωγραφια που απεικονιζε ενα συννεφο εΜελλε 
να ήταν ο θεΜελιοσ λιθοσ για τήν πορεια που 

θα ακολουθουσε. ή Μετεωρολογια ήταν πλεον 
ΜονοδροΜοσ. το φαινοΜενο «Μr Weatherman»,
o Μετεωρολογοσ ερικ κιτα, αποκαλυπτεται στο οκ!

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για να 
δημιουργήσεις την ιστοσελίδα 
«kitasweather»;
Το φθινόπωρο του 2010 συνεργάστηκα 
με το «Κανάλι 6», όπου έκανα καθημερινές 
προβλέψεις καιρού μέσω τηλεφώνου. Κά-
πως έτσι κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των 
ακροατών και σταδιακά αυξήθηκαν οι απαι-
τήσεις για συχνότερη και πιο έγκαιρη ενημέ-
ρωση. Έτσι, στις 11/11/11 μπήκε σε λει-
τουργία η ιστοσελίδα «kitasweather». Από 
τότε η ιστοσελίδα έχει αναβαθμιστεί τρεις 
φορές και εξελισσόμαστε συνεχώς.

Εξ όσων γνωρίζω, o παππούς σου 
μελετούσε τον καιρό λόγω του ότι 
ασχολείτο με τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία. Πιστεύεις ότι επηρεά-
στηκες από όλο αυτό, γι' αυτό και 
ασχολήθηκες πιο επαγγελματικά με 
το εν λόγω πεδίο;
Η αλήθεια είναι ότι από τον παππού μου 
κόλλησα το «μικρόβιο», αφού παρακολου-
θούσαμε μαζί τις καιρικές συνθήκες και μου 
εξηγούσε με τον δικό του τρόπο τα καιρικά 
φαινόμενα που βιώναμε. Στα 15 μου απέ-
κτησα τον πρώτο μου υπολογιστή, μόνο και 
μόνο για να παρακολουθώ τον καιρό.

Ποια είναι η πιο ευτυχισμένη ανά-
μνηση από τα παιδικά σου χρόνια;
Στις 8 Φεβρουαρίου του 1992, στα γενέ-
θλια του πατέρα μου, αποκλειστήκαμε από 
την πολύ βαριά χιονόπτωση που έπληξε το 
χωριό μου (Πραστειό Κελλακίου) και το χιό-
νι τοπικά έφτανε το μισό μέτρο. Όπως κατα-
λαβαίνεις, για ένα οκτάχρονο παιδί που μό-
λις είχε έρθει Κύπρο από το Σίδνεϊ της Αυ-
στραλίας αυτό ήταν κάτι μαγικό.

Πόσο εύκολο είναι να ασχοληθεί 
κάποιος με τη Μετεωρολογία;
Δεν είναι εύκολο, διότι είναι ένας τομέας 
που δεν έχει ωράρια, δεν ξεχωρίζει Σαββα-
τοκύριακα, γιορτές και αργίες. Χρειάζεται 
συνεχή παρακολούθηση. Οι ειδικοί υπο-
στηρίζουν ότι για να φτάσει στο σημείο κά-
ποιος να βγάζει αρκετά αξιόπιστες καιρικές 
προγνώσεις χρειάζονται περίπου 10.000 
ώρες, δηλαδή περίπου τέσσερα χρόνια πεί-
ρας. Το σημαντικότερο για μένα είναι να 

Ποια είναι η διαδικασία που απαιτεί-
ται για να γίνεις πιο εύστοχος στις 
προβλέψεις σου;
Απαιτείται διαρκής μελέτη, τόσο της συνο-
πτικής εικόνας όσο και σε πιο τοπικό επίπε-
δο των ατμοσφαιρικών δεδομένων. Ουσια-
στικά, είναι αυτό που προανέφερα. Χρειά-
ζεται συνεχής παρακολούθηση,  χωρίς να 
υπολογίζεις ωράρια, γιορτές και αργίες, 
αλλά και αρκετή πείρα.

Στόχος σου είναι η εγκατάσταση 
μετεωρολογικών καμερών, καθώς 
και περισσότερων μετεωρολογικών 
σταθμών σε διάφορα σημεία της Κύ-
πρου. Πόσο δύσκολο είναι να υλο-
ποιηθεί;
Ευτυχώς, τεχνικά δεν είναι δύσκολο πλέον 
να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, αφού έχω στήρι-
ξη από σοβαρούς συνεργάτες που με βοη-
θούν με διάφορους τρόπους και τους ευχα-
ριστώ γι’ αυτό. Έχουμε ήδη εννέα μετεωρο-
λογικούς σταθμούς και μέσα στον επόμενο 
μήνα αυτός ο αριθμός θα γίνει διψήφιος. 
Επίσης, εδώ και δύο χρόνια έχουμε δικές 
μας κάμερες σε ξενοδοχείο στο Τρόοδος, 
κυρίως για παρακολούθηση των χιονοπτώ-
σεων και του ύψους του χιονιού (αφού δια-
θέτουμε και χιονόμετρο). Μέσα στους επό-
μενους μήνες θα εγκαταστήσουμε περισσό-
τερες κάμερες σε διάφορες περιοχές του 
νησιού και θα μπορεί κανείς να παρακολου-
θεί ζωντανά, μέσω της ιστοσελίδας μας, τις 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν στις πε-
ριοχές αυτές. Βεβαίως, η υλοποίηση αυτών 
των στόχων, αλλά και η συνεχής βελτίωση 
και αναβάθμιση του «kitasweather», προϋ-
ποθέτει ένα σημαντικό κόστος, ως εκ τούτου 
με την ομάδα μου αποφασίσαμε να ζητή-
σουμε τη στήριξη των κυπριακών επιχειρήσε-
ων, προτείνοντάς τους συνεργασία με αμοι-
βαίο όφελος.

Το φθινόπωρο είναι δύσκολη επο-
χή για να προβλέψεις τον καιρό… 
Μπορείς να μας μια πρόβλεψη.
Ήδη στα μέσα του Σεπτέμβρη έχουμε ξεπε-
ράσει το 200% της κανονικής βροχόπτω-
σης για τον μήνα. Αρκετά προγνωστικά μο-
ντέλα εκτιμούν ότι και οι επόμενοι 2 μήνες, 
Οκτώβρης και Νοέμβρης, θα είναι βροχε-

«ΜΕΣΑ ΣΤΟυΣ 
ΕΠΟΜΕΝΟυΣ ΜΗΝΕΣ 
θΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟυΜΕ 

ΠΕριΣΣΟΤΕρΕΣ ΚΑΜΕρΕΣ 
ΣΕ ΔιΑΦΟρΕΣ ΠΕριΟΧΕΣ 

ΤΟυ ΝΗΣιΟυ»
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ροί. Η δική μου, προσωπική άποψη, όμως, 
είναι ότι αυτές οι εκτιμήσεις εμπεριέχουν με-
γάλο ρίσκο και μόνο ο χρόνος θα δείξει εάν 
θα επαληθευτούν. Το θετικό όμως είναι ότι η 
κυκλοφορία της ατμόσφαιρας είναι ευνοϊκή 
από τον Μάιο του 2018 μέχρι σήμερα και 
φαίνεται να παραμένει ευνοϊκή και το επόμε-
νο διάστημα, αλλά είναι άγνωστο ακόμη μέ-
χρι πότε.

Έχεις σκεφτεί ποτέ να επεκταθείς και 
εκτός συνόρων; Να συνεργαστείς με 
κάποια μετεωρολογική υπηρεσία;
Προς το παρόν όχι. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέ-
ρεις!

Ασχολείσαι με τα κοινά του τόπου; 
Εάν μπορούσες να κάνεις μια πρό-
βλεψη για το πολιτικό κλίμα των ημε-
ρών, ποια θα ήταν αυτή;
Έρχονται καταιγίδες, ριπαίοι άνεμοι και χιό-
νια (γέλιο)!

Με βάση τις μετεωρολογικές ορολο-
γίες, θέλω να μου περιγράψεις τον 
εαυτό σου!
Άστατος πολύ με μικρά διαλείμματα λιακά-
δας (γέλια)!

Στις διαπροσωπικές σου σχέσεις 
πότε λες ότι κάποιος άνθρωπος εκπέ-
μπει «κίτρινο συναγερμό»;
Δεν αντέχω το ψέμα…

Εκτός από το να προβλέπεις τον και-
ρό, τι άλλες ασχολίες έχεις;
Εδώ και δέκα χρόνια λειτουργούμε μαζί με 
τον συνέταιρό μου τα καταστήματα αντρι-
κής και γυναικείας ένδυσης και υπόδησης 
INVITO. Τα προϊόντα μας επηρεάζονται σε 
μεγάλο βαθμό από τον καιρό, αφού είναι είτε 
άκρως χειμερινά είτε άκρως καλοκαιρινά. Επί-
σης, τον τελευταίο χρόνο ασχολούμαι επαγ-
γελματικά με τη βιολογική καλλιέργεια λαχα-
νικών και φρούτων. Ως λάτρης του καιρού, 
και κατ’ επέκταση της φύσης, ήταν αναπόφευ-
κτο για μένα κάποια στιγμή στη ζωή μου να 
ασχοληθώ και με αυτόν τον τομέα.

Κρατάς κάτι που θα έπρεπε να έχεις 
αφήσει από καιρό;
Προσπαθώ να προβλέπω πότε πρέπει να αφή-
νω κάτι πριν με χαλάσει (γέλια).

Τι θεωρείς πρόκληση;
Να πείσω τον κόσμο ότι δεν μας ψεκάζουν. 
Τουλάχιστον όχι για να μη βρέχει (γέλια). 
ok!

TΗΣ ΑΝΝΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: MAΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
Τ-SHIRT, ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ VIlebRequIN, IΝVITO
ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ «ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ»

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

«ΜΠΛΕΞΑΜΕ» ΜΕ ΤΟΝ 
«ΑΙΩΝΙΟ ΕΦΗΒΟ» ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ

Ο εκρηκτικός Βασίλης Παπακωνσταντίνου ερμήνευσε τις 
επιτυχίες του και αποθεώθηκε από τους θαυμαστές του.
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ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ «ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ»

«ΜΠΛΕΞΑΜΕ» ΜΕ ΤΟΝ 
«ΑΙΩΝΙΟ ΕΦΗΒΟ» ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ

Ο ανεπανάληπτος Βασίλης Παπα-
κωνσταντίνου ανέβηκε στη σκη-
νή του Κηποθεάτρου Λεμεσού και 

αποθεώθηκε από τους χιλιάδες θαυμαστές 
του. Ο αυθεντικός, συναισθηματικός, εκρη-
κτικός τραγουδοποιός μετράει «κοντά μισό 
αιώνα» πορείας με αμέτρητους δίσκους, τε-
ράστιες επιτυχίες και θρυλικές συναυλίες.
Ο αιώνιος έφηβος, όπως αρκετοί τον απο-
καλούν, ερμήνευσε αγαπημένα μας διαχρο-
νικά τραγούδια-σταθμούς και κομμάτια και 
από τον νέο του δίσκο «Μπλέξαμε», που 
κυκλοφόρησε αρχές Ιουνίου σε στίχους 
της Λίνας Δημοπούλου, του Οδυσσέα Ιω-
άννου και της Σάννυς Μπαλτζή με μουσι-
κή του ίδιου, του Χριστόφορου Κροκίδη και 
του Αντρέα Αποστόλου. Παράλληλα, δίνο-
ντας το δικό του μήνυμα με τη νέα του δι-
σκογραφική δουλειά, ο ανεπανάληπτος Βα-
σίλης βρίσκει την ευκαιρία να «μιλήσει» με 
τους θαυμαστές του για το σήμερα, για όλα 
αυτά τους συγκινούν και τους προβληματί-
ζουν, αλλά και για τον έρωτα, την κοινωνία, 
τους φόβους και τα όνειρά μας. Την εμφά-
νιση του καλλιτέχνη στήριξε ως αποκλειστι-
κός χορηγός επικοινωνίας και επ' ευκαιρίας 
των εορτασμών του για τα 29 χρόνια πα-
ρουσίας του στα ερτζιανά, το «Ράδιο Πρώ-
το».  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣΟ εκρηκτικός Βασίλης Παπακωνσταντίνου ερμήνευσε τις 

επιτυχίες του και αποθεώθηκε από τους θαυμαστές του.

Η Έλενα και η Άντρια Μυλωνά
Η Λίζα Ιακώβου και η Μαργαρίτα 
Γεωργίου

Η Μαρία Σαββίδου και η Εύη Χατζηνικόλα Η Έλενα και ο Κίκης Βασιλείου

Η Χριστίνα Ζωγράφου και ο Ζαχαρίας 
Φιλιππίδης 
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΕΔΩΣΑΝ ΜΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΓΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

ΒΡΑΔΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Κώστας Χατζής το βράδυ της Δευτέρας 
16 Σεπτεμβρίου βρέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο σε μια παράστα-
ση - έκπληξη και μάγεψαν με τις ερμηνείες τους. Από το «Όταν Κοι-

τάς από Ψηλά Μοιάζει η Γη με Ζωγραφιά» και το «Σύνορα η Αγάπη δεν Γνωρί-
ζει» μέχρι το «Δεν Φεύγω» και το «Αν μου Τηλεφωνούσες», «Το Καλοκαίρι μου» 
αλλά και το «Μη Μιλάς Άλλο για Αγάπη», τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύ-
ρο Ξαρχάκο, οι δύο καλλιτέχνες ταξίδεψαν τους παρευρισκομένους στον χρό-
νο με ξεχωριστές στιγμές μιας σπουδαίας μουσικής παρέας. Για περισσότερο 
από δύο ώρες οι εκλεκτοί παρευρισκόμενοι διασκέδασαν και τραγούδησαν με 
την ψυχή τους.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

ΚΟΣΜΙΚΑ: ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
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Η Αννίτα Δημητρίου και
ο Ευθύμιος Δίπλαρος

Η Μαρκίτα Λουκαΐδου και
η Βίρνα Κατσαρά Η Μαρία Βασιλείου

Η Σόφη Μιχαηλίδου

Η Πίτσα Ξιουρή

Ο Νίκος και η Λία Τορναρίτη

Ο Νίκος και η Άντρη Αναστασιάδη
Η Λία Λαπίθη και ο Γιάννης 
Σουκιούρογλου Η Ελένη Κυριακίδου

Η Μαρκίτα Λουκαΐδου και
η Βίρνα Κατσαρά

 H Λίζα Κεμιτζή
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΟ ΕΝΤΕΛΩΣ 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ RED 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ο 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΙΣ 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Οι θαυμαστές του, όπως αναμενόταν, του 
επεφύλαξαν θερμή υποδοχή διασκεδά-
ζοντας μαζί του μέχρι τις πρώτες πρωινές 

ώρες. Το ανατρεπτικό live clubbing που πραγματοποί-
ησε ο τραγουδιστής κέρδισε τις εντυπώσεις και ανα-
μένονται κι άλλες παρόμοιες εμφανίσεις με τη δια-
σκέδαση να χτυπάει στο κόκκινο. Ανάμεσα στα πρώ-
τα τραπέζια και η σύντροφός του, Έλενα Ανδρέου, 
που του χαμογελούσε συνεχώς κοιτώντας τον στα 
μάτια, ενώ εκείνος της αφιέρωνε τραγούδια και ερω-
τικές ματιές. Το ζευγάρι βρίσκεται στα καλύτερά του 
και όλοι οι φίλοι τους περιμένουν να περάσουν στο 
επόμενο βήμα της σχέσης τους που θα είναι ο γά-
μος, αν και το ζευγάρι κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. 
Όσο για τα επαγγελματικά σχέδια του τραγουδιστή 
για τον χειμώνα, αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις 
τις επόμενες μέρες.  ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

Η Έλενα Ανδρέου και η 
Τζοάννα Τσίβικου 

Η Κρίστυ 
Παναγιώτου

Η Έφη Παπαϊωάννου και
η Χαρά Χαραλάμπους

Η Χρύσω 
Κολαρίδου
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αφιερωμα ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΛΑΜΠΕΡΗ ΜΕΤΑ 
ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Η ΠΑΡΑΔΕΙΣΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
ΕΞΥΠΝΑ TIPS, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΛΑΜΨΗ 

ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ

Αγαπημένες μου φίλες γεια σας!!!
Επιστρέψαμε πίσω στη ρουτίνα και την καθημερινότητα 
του φθινοπώρου. Ας κρατήσουμε όμως δροσερό το 
δέρμα μας σε πρόσωπο και σώμα, χαρίζοντάς του μια 
υγιή όψη. Μικρά και έξυπνα tips θα μας προσφέρουν 
λάμψη στο δέρμα άμεσα και μακροπρόθεσμα. Αυτή η 
περίοδος είναι η τέλεια εποχή για να ξεκινήσουμε να 
προετοιμαζόμαστε για την υπέροχη γιορτινή περίοδο 
των Χριστουγέννων.
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ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
Η περιποίηση του σώμα-
τος είναι εξίσου σημαντι-
κή με αυτήν του προσώ-
που.
•  Αποφεύγετε τα πολύ 

σκληρά σαπούνια, τα 
οποία αφυδατώνουν το 
δέρμα. Διαλέγετε προ-
ϊόντα φροντίδας με ph 
4.5-5.5.

•  Αποφεύγετε το μπάνιο 
με ζεστό νερό καθώς 
προκαλεί αφυδάτωση 
του δέρματος.

• Μην υπερβαίνετε τα 10-
12 λεπτά στο μπάνιο.

•  Κατά τη διάρκεια του 
ντουζ μπορείτε να κάνε-
τε απολέπιση δέρματος 
δυο φορές την εβδομά-
δα με ειδικά προϊόντα.

•  Τέλος μπορούμε να ενυ-
δατώσουμε το δέρμα 
μας αμέσως μετά το 
μπάνιο, με μια πλούσια 
κρέμα σώματος ή μία 
lotion σώματος ή, αν 
επιθυμείτε μια πιο έντο-
νη ενυδάτωση, χρησι-
μοποιήστε body oil από 
εκχυλίσματα λουλου-
διών ή φρούτων.
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ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ πρΟΣΩπΟΥ
Με την έκθεσή μας στον ήλιο, στο χλώριο της πισίνας και 
το φυσικό αλάτι της θάλασσας το δέρμα συγκρατεί λιγό-
τερη υγρασία και έτσι αυξάνονται οι ανάγκες της επιδερ-
μίδας μας για ενυδάτωση. (Μην ξεχνάτε ότι τα πρώτα ση-
μάδια της γήρανσης ξεκινούν από την έλλειψη υγρασίας). 
Ξεκινάμε να φροντίζουμε το πρόσωπό μας με ένα γαλά-
κτωμα ή σαπουνάκι για να καθαρίσουμε πρώτα το δέρμα 
μας από κάθε ρύπο. Στη συνέχεια φρεσκάρουμε με ένα 
ενυδατικό τόνερ ή αλλιώς με μια ενυδατική lotion. Αυτό 
καθαρίζει το δέρμα από λιπίδια, τα οποία μπορεί να αφή-
σει το γαλάκτωμα, και το προετοιμάζει να δεχτεί τα υπό-
λοιπα προϊόντα. Αμέσως μετά είναι πολύ χρήσιμο να ακο-
λουθήσει η απολέπιση του δέρματος, απομακρύνοντας 
έτσι τα κατεστραμμένα νεκρά κύτταρα. Εκείνο που πρέπει 
να προσέξουμε είναι το δέρμα μας να μην έχει εγκαύμα-
τα. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αφήσουμε την 
ερυθρότητα στο δέρμα μας να υποχωρήσει και μετά να 
περάσουμε στο στάδιο της απολέπισης.

ΑπΟλΕπιΣΗ ΤΩρΑ!
Η απολέπιση είναι ένας από τους κύριους μηχανισμούς 
που βοηθούν στην αυτοανανέωση της επιδερμίδας. Η 
διαδικασία αυτή γίνεται ακόμα πιο δραστική όταν γίνεται 
από τα χέρια κάποιου εξειδικευμένου ατόμου. Μπορεί να 
έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε πανάδες, κηλίδες φωτο-
γήρανσης κ.λπ.

ΑπΑρΑιΤΗΤΗ Η ΕΝΥΔΑΤιΚΗ ΚρΕΜΑ
Προχωρούμε τώρα στο κύριο στάδιο για ενυδάτωση του 
δέρματος. Απαραίτητο προϊόν πρωί και βράδυ, για να 
επανέλθει το δέρμα στην αρχική του κατάσταση, είναι η 
ενυδατική κρέμα. Μια πολύ καλή ενυδατική κρέμα μπορεί 
να περιέχει βιταμίνη Β5 και Ε, μεταλλικά στοιχεία, εκχυλί-
σματα βοτάνων, χαμομήλι και αγγούρι που μαλακώνουν 
και τρέφουν το δέρμα, καφεΐνη (αν δεν είστε σε στάδιο 
ομοιοπαθητικής θεραπείας) και πράσινο τσάι, που λει-
τουργούν ως αντιοξειδωτικά για την επιδερμίδα.
Αυτά είναι τα αγαπημένα μου συστατικά που προσδίδουν 
λάμψη και ενυδάτωση στο δέρμα μου. Η τοποθέτηση της 
ενυδατικής είναι πάρα πολύ σημαντική το βράδυ, οπότε 
γίνεται η ανάπλαση των κυττάρων.

πρΟΣΤΑΣιΑ
Για να διατηρήσουμε βελτιωμένη την επιδερμίδα μας εί-
ναι απαραίτητη η χρήση ολόχρονα της αντηλιακής 
κρέμας, καθώς ζούμε σ’ ένα νησί με μεγάλη και 
παρατεταμένη ηλιοφάνεια.

Κλείνοντας, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την αγαπημένη μου 
συνήθεια, που δεν είναι άλλη από το μασάζ σε πρόσωπο και 
σώμα, το οποίο βοηθά στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αί-
ματος και χαρίζει ευεξία και υγιή λάμψη. Αγαπημένες μου σας 
χαιρετώ και μην ξεχνάτε ότι τη μεγαλύτερη λάμψη την δίνει το 
όμορφό μας χαμόγελο!
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pHformula

VITA A rejuVenATIng MAsk
Mάσκα αντιγήρανσης και αναζωογόνησης με βιταμίνη Α. Με 
μικροκάψουλες ρετινόλης (καθαρή μορφή της Βιταμίνης Α) επι-
ταχύνει την ανανέωση των κυττάρων του δέρματος, μειώνει την 

εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων και αυξάνει τον κυτταρικό 
μεταβολισμό ενάντια στη δερματική γήρανση. Η σύνθεσή της ενι-
σχύεται με βιοσακαχαρίτες, συστατικά που συγκεντρώνουν πλούσι-
ες ενυδατικές και μαλακτικές ιδιότητες και δεσμεύουν την υγρασία 
στην επιδερμίδα δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ. Συνιστά-
ται χρήση μία φορά την εβδομάδα. Το βράδυ, σε καθαρό στεγνό 
δέρμα εφαρμόζουμε ένα πλούσιο στρώμα σε πρόσωπο και λαιμό. 
Αφήνουμε για 10 -15 λεπτά. Αφαιρούμε με χλιαρό νερό. 

VITA C brIgHT oVernIgHT MAsk
Αντιοξειδωτική, ενυδατική μάσκα νύκτας με Βιταμίνη C. Η Αντιο-
ξείδωση μετά το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντική για την κα-
ταπολέμηση των ελεύθερων ριζών, τον βασικό λόγο πρόω-
ρης γήρανσης. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι ένας από τους 
κυριότερους παράγοντες δημιουργίας ελεύθερων ριζών. Η 
VITA C bright overnight mask περιέχει σταθερή μορφή Βι-
ταμίνης C και είναι πλούσια σε φυσικά λιπαρά οξέα, πολυ-
φαινόλες και βιταμίνες Ε και Κ. Εφαρμόζεται και παραμένει 
όλη τη νύχτα, χωρίς να αφαιρείται, και απελευθερώνει στα-
διακά κατά τις ώρες του ύπνου όλα τα ενεργά της συστατι-
κά για να αποκαταστήσει τα επίπεδα υγρασίας και ελαστι-
κότητας για υγιές, απαλό και φωτεινό δέρμα. Χρησιμοποι-
είται έως και τρία βράδια την εβδομάδα. ΔΕΝ αφαιρείται!

Η δράση των βιταμινούχων pHformula Α Β C Masks και η διαδικασία αποκατάστασης 
του δέρματος μετά το καλοκαίρι ενισχύεται αν τις συνδυάσετε με τις ενυδατικές 
pHformula A B C creams. Σε μεμονωμένη συσκευασία 50 ml ή όλες μαζί σε Kit.

Θα τις βρείτε στους πιστοποιημένους pHformula Skin Specialists σε όλη την Κύπρο.
www.phformula.com.cy

ΤόΣό ΑπλΑ όπωΣ λέμέ A b C

VITA B3 viBrAnCe BooSt 
MAsk

Πλούσια εξισορροπητική μάσκα με κρεμώδη υφή. Πα-
ρέχει βαθιά ενυδάτωση και ταυτόχρονα καλμάρει το τα-

λαιπωρημένο δέρμα. Μειώνει τον ερεθισμό, βελτιώνει το 
ευαίσθητο δέρμα, ενισχύει το δερματικό φραγμό και την 
αντοχή του δέρματος απέναντι στους εξωτερικούς στρε-

σογόνους παράγοντες. Η βιταμίνη Β3, γνωστή και ως νια-
σιναμίδιο, μειώνει τους διεσταλμένους πόρους, ομαλο-

ποιεί τον χρωματικό τόνο, μειώνει τις λεπτές γραμμές και 
ρυτίδες, αποκαθιστά τη θαμπή και άτονη όψη, μετριάζει τις 

επιπτώσεις από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τη χρησι-
μοποιούμε μια φορά την εβδομάδα. Απλώνουμε ένα παχύ στρώμα σε όλο το 

πρόσωπο, αφήνουμε για 10 -15 λεπτά, αφαιρούμε με χλιαρό νερό.

Το δέρμα μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού 
έχει ανάγκη από εντατική φροντίδα και επανόρθωση. Η έκθεση 
στον ήλιο και το θαλασσινό νερό έχουν αφήσει την επιδερμίδα 
αφυδατωμένη, θαμπή, με αίσθηση τραβήγματος. Οι δερματικές 
καταστάσεις που παρατηρούνται μετά τη θερινή περίοδο είναι 
πάχυνση της κεράτινης στοιβάδας, μελαγχρωματικές κηλίδες, 

έξαρση λιπαρότητας, έντονη ξηρότητα, έντονη ευαισθησία/ερυ-
θρότητα. Η αντιμετώπιση και αποκατάσταση των παραπάνω βλα-
βών απαιτεί εντατική φροντίδα και μόνο τρία απλά βήματα από 

την pHformula.

A b C 
MAsks 

neW
A για Αναζωογόνηση 

B για Εξισορρόπηση  
C για Αντιοξείδωση 

όι νέες μάσκες 
προσώπου της pHformula! 
έφαρμόζονται εύκολα και 

προσφέρουν σπουδαία 
οφέλη στην επιδερμίδα, 

καθώς εισχωρούν στα 
πιο βαθιά της στρώματα 

και επιπλέον βοηθούν 
όλα τα άλλα προϊόντα 

φροντίδας του δέρματος 
να λειτουργήσουν πιο 

αποτελεσματικά και να 
αποδίδουν καλύτερα και 

με ταχύτερο ρυθμό.

αφιερωμα ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
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Οι ξέγνΟιαστέσ ηλιΟλΟυστέσ ημέρέσ σέ 
καπΟια παραλια έχΟυν πια τέλέιώσέι. 

μέ ανανέώμένη διαθέση και ένα 
πληθΟσ φώτΟγραφιών έιμαστέ έτΟιμΟι 

να ξαναμπΟυμέ στΟ πρΟγραμμα και 
να αναλαβΟυμέ δραση. τΟ καλΟκαιρι 
Ομώσ αφησέ τα σημαδια τΟυ και στην 

έπιδέρμιδα τΟυ σώματΟσ μασ.

Οι ξέγνΟιαστέσ ηλιΟλΟλΟ ΟλΟλ υστΟυστΟ έσ ημέρέσ σέ

Vagheggi 

απΟλέπιση - SiNeCeLL SCRUB 200mL
Εφαρμόστε τo scrub σώματος αρχικά σε στεγνό δέρμα και κάντε 
ελαφρές κινήσεις. Τα μεσογειακά άλατα και οι τεμαχισμένοι σπόροι 

lychee που περιέχει ενεργοποιούν την κερατόλυση και κάνουν 
απαλή απολέπιση. Στη συνέχεια ρίχνετε λίγο νερό και το 
προϊόν γαλακτωματοποιείται καθώς απελευθερώνονται τα 
έλαια των ενεργών συστατικών. Το Sinecell Scrub λοιπόν έχει 
διπλή φάση, καθώς αρχικά σε νωπό δέρμα λειτουργεί ως 
scrub κι έπειτα με το νερό στο ντους ως γαλάκτωμα.

αντιΟξέιδώση
Βασισμένη στα εκχυλίσματα εσπεριδοειδών - περγαμόντου, κλημεντίνης 
και chinotto με δραστικές ουσίες στην υψηλότερη συγκέντρωση. Τα 
προϊόντα της σειράς είναι πλούσια σε βιταμίνες, ανόργανα άλατα 

και άλφα υδροξυοξέα που παρέχουν στον οργανισμό καθαριστικές, lifting και 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

SiKeLia τONiNg geL CReam FOR BODY 200mL
Λεπτόρρευστο κρεμοτζέλ με πλούσια σύνθεση από μεσογειακά φυτά 
και εσπεριδοειδή τονώνει το δέρμα, επαναφέρει τα φυσιολογικά 
επίπεδα υγρασίας, ενυδατώνει βαθιά, ενισχύει τους δεσμούς 
κολλαγόνου και ελαστίνης και αναζωογονεί.

SiKeLia BODY ShaPiNg BUTTeR 200 mL 
Ιδιαίτερα πλούσιο Body Butter με shea butter, 
μικροάλγη, cupuacu butter, έλαιο καρύδας, 
βιταμίνη Ε, chinotto, κλημεντίνη, περγαμόντο, 
υαλουρονικό νάτριο, καφεΐνη. Η υψηλή 

συγκέντρωση βιταμινών και λιπαρών 
οξέων λειτουργεί ως ισχυρό 
αντιοξειδωτικό που αποκαθιστά τις 
επιπτώσεις από τις ελεύθερες ρίζες και 
αναστέλλει τις συνέπειες από την απώλεια 
υγρασίας. Ταυτόχρονα, παρέχει εντατική 
ενυδάτωση, θρέψη και ανόρθωση, 
προσδίδοντας νεανική όψη.

ένυδατώση
Το SINECELL SYSTEM περι-
έχει δύο προϊόντα που ανα-

κουφίζουν και ενυδατώνουν άμεσα το 
ξηρό και ταλαιπωρημένο από το καλοκαί-
ρι δέρμα.
Συμπυκνωμένος ορός ολοκληρωμένης 
δράσης SmOOThiNg CeLLULiTe 
CONCeNTRaTe 200mL. 
Εφαρμόζεται 1-2 βράδια την εβδομάδα 
με το γάντι σιλικόνης, το οποίο βοηθά 
να εισχωρήσουν βαθύτερα τα συστατικά. 
Αφαιρείται στο ντους. 

SiNeCeLL SLeePiNg BODY maSK 200mL 
Κρεμομάσκα με εντατική δράση 
Κάθε βράδυ απλώνετε ένα πλούσιο στρώμα. Δεν κολλάει και δεν στε-
γνώνει. Για πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα τυλίξτε την περιοχή με φιλμ 
για τουλάχιστον 20 λεπτά. Δεν αφαιρείται. 
Το πρωί το δέρμα είναι λείο και απαλό. 
Τα προϊόντα της σειράς έχουν πρωτο-
ποριακή σύνθεση με λάδι καρύδας, 
βιταμίνη Ε, καφεΐνη, ροζ άργιλο, μαλακτι-
κό άμυλο, προβιοτικά εξισορρόπησης, 
κόκκινα φύκια Polysiphonia brodiei 
και Jania rubens. Με το γάντι σιλι-
κόνης που περιέχεται στο κιτ κάνετε 
μασάζ που βοηθά στην απολέπιση και 
ενισχύει τη διείσδυση των ενεργών συστατικών, 
ενώ παράλληλα τονώνει τη μικροκυκλοφορία.
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Οι υψηλές θερμοκρασίες, ο θερμός αέρας και ο δυνατός ήλιος 
επηρέασαν την επιδερμίδα, εξαιτίας της παρατεταμένης παραμονής 

μας στην παραλία. το δέρμα στο σώμα δείχνει θαμπό, άτονο με 
αίσθηση τραβήγματος, τραχιά υφή και ενοχλητικό ξεφλούδισμα, 

γιατί τα νεκρά κύτταρα στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο 
στην εξωτερική στιβάδα της επιδερμίδας. στο χέρι μας είναι να 

«επέμβουμε» όσο πιο άμεσα και αποτελεσματικά μπορούμε για να 
επαναφέρουμε την ισορροπία και τη χαμένη άνεση στο δέρμα.

Ποια ειναι η λύση;
VAGHEGGI
Η ιταλική εταιρεία διαθέτει μία τεράστια γκάμα θεραπείων και προϊόντων, με-
ταξύ των οποίων βρίσκουμε ολοκληρωμένες σειρές ειδικά για τη φροντίδα 
του σώματος. Με ενεργά συστατικά αποκλειστικά φυτικής προέλευσης, αξι-
οποιεί στα εργαστήριά της τα πορίσματα της έρευνας και της βιοτεχνολογί-
ας για την παραγωγή δερμοκαλλυντικών υψηλής αποτελεσματικότητας και 
ποιότητας, πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον και τη διάδραση του αν-
θρώπου με τη φύση. Για να ανακτήσει η επιδερμίδα λαμπερή υγιή όψη πρέπει 
πρώτα να απομακρύνουμε τα νεκρά κύτταρα που έχουν συσσωρευθεί στην 
επιφάνεια.

Εφαρμόστε τo scrub σώματος αρχικά σε στεγνό δέρμα και κάντε 
ελαφρές κινήσεις. Τα μεσογειακά άλατα και οι τεμαχισμένοι σπόροι 

lychee που περιέχει ενεργοποιούν την κερατόλυση και κάνουν 
απαλή απολέπιση. Στη συνέχεια ρίχνετε λίγο νερό και το 
προϊόν γαλακτωματοποιείται καθώς απελευθερώνονται τα 
έλαια των ενεργών συστατικών. Το Sinecell Scrub λοιπόν έχει 
διπλή φάση, καθώς αρχικά σε νωπό δέρμα λειτουργεί ως 
scrub κι έπειτα με το νερό στο ντους ως γαλάκτωμα.

1

ξηρό και ταλαιπωρημένο από το καλοκαί-ξηρό και ταλαιπωρημένο από το καλοκαί-ξηρό και ταλαιπωρημένο από το καλοκαί

Εφαρμόζεται 1-2 βράδια την εβδομάδα 

2 κολλαγόνου και ελαστίνης και αναζωογονεί.κολλαγόνου και ελαστίνης και αναζωογονεί.

υαλουρονικό νάτριο, καφεΐνη. Η υψηλή 
συγκέντρωση βιταμινών και λιπαρών 
οξέων λειτουργεί ως ισχυρό 
αντιοξειδωτικό που αποκαθιστά τις 
επιπτώσεις από τις ελεύθερες ρίζες και 
αναστέλλει τις συνέπειες από την απώλεια 
υγρασίας. Ταυτόχρονα, παρέχει εντατική 
ενυδάτωση, θρέψη και ανόρθωση, 
προσδίδοντας νεανική όψη.

*Όλα τα προϊόντα υποστηρίζονται 
από κλινικές μελέτες. 
•  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 100%  

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
•  βιοδιασπώμενες συσκευασίες που 

δεν απελευθερώνουν φθαλικές 
ενώσεις

• Test ανοχής δέρματος (Patch test)
• Nickel free 

•  Μικροβιολογικά ελεγμένα 
(Challenge test) 

• Χωρίς Paraben
• Χωρίς Αλκοόλη
• Χωρίς Παραφίνη
Δε δοκιμάζονται σε ζώα, δεν 
περιέχουν ζωικά παράγωγα και 
παράγωγα πετρελαίου. 

για τουλάχιστον 20 λεπτά. Δεν αφαιρείται. 
Το πρωί το δέρμα είναι λείο και απαλό. 
Τα προϊόντα της σειράς έχουν πρωτο-
ποριακή σύνθεση με λάδι καρύδας, 
βιταμίνη Ε, καφεΐνη, ροζ άργιλο, μαλακτι-
κό άμυλο, προβιοτικά εξισορρόπησης, 
κόκκινα φύκια Polysiphonia brodiei 

κόνης που περιέχεται στο κιτ κάνετε 
μασάζ που βοηθά στην απολέπιση και 
ενισχύει τη διείσδυση των ενεργών συστατικών, 
ενώ παράλληλα τονώνει τη μικροκυκλοφορία.

S
Ιδιαίτερα πλούσιο Body Butter με shea butter, 
μικροάλγη, cupuacu butter, έλαιο καρύδας, 
βιταμίνη Ε, chinotto, κλημεντίνη, περγαμόντο, 
υαλουρονικό νάτριο, καφεΐνη. Η υψηλή 

πού θα τα βρεις; σε επιλεγμένα Beauty Salons & Spa.
η εταιρεία Resultmed έχει την αποκλειστκή διάθεση στην κύπρο των προϊόντων 

Vagheggi Phytocosmetics και την ευθύνη για την εκμάθηση και πρακτική των 
μεθόδων της.

αικατερίνης κορνάρο 14, λευκωσία, τ. 22250800, http://resultmed.com.cy



40

SalomeS beauty Spa 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ
To Salomes beauty spa, με γνώμονα 
πάντοτε τις ανάγκες του δέρματος 
του προσώπου και του σώματος, 
προτείνει θεραπείες προσώπου 
και σώματος κατά τη διάρκεια των 

φθινοπωρινών και χειμερινών μηνών. 
Πάντοτε μετά τους καλοκαιρινούς 
μήνες συστήνουμε βαθύ καθαρισμό 
προσώπου για απομάκρυνση νεκρών 
κύτταρων και συνάμα ενυδάτωση της 
επιδερμίδας μας.

ΕξατομικΕυμΕνος 
καθαριςμος προςώπου 
Η Διαμαντοθεραπεία αποτελεί μιαν από τις δη-
μοφιλέστερες μη επεμβατικές θεραπείες. Με 
κεφαλές από γνήσια διαμάντια λειαίνει και ενερ-
γοποιεί τον σχηματισμό του νέου κολλαγόνου 
και ελαστίνης και δίνει στο πρόσωπο αναζωογό-
νηση, απαλότητα και καθαριότητα.
• Καθαρισμός προσώπου με ατμό, ο κλασι-
κός καθαρισμός που θα βοηθήσει να απομα-
κρύνουμε τα μαύρα στίγματα από την επιδερμί-
δα και σε συνδυασμό με εξειδικευμένα πίλινγκ 
και τη διαμαντοθεραπεία έχουμε άμεση ανανέ-
ωση και οξυγόνωση στους ιστούς της επιδερμί-
δας μας.  
• Καθαρισμός προσώπου με ατμό και 
vitamine c. Αφού καθαρίσουμε τους μπλοκαρι-
σμένους πόρους από το σμήγμα, συνδυάζουμε 
προϊόντα που αναδομούν και αναδεικνύουν την 
επιδερμίδα. Η ελεγχόμενη οξύτητα στο προϊόν 
της ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C δίνει άμεσα αποτελέσματα 
στη φωτεινότητα της  επιδερμίδας μας, ειδικά 
μετά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

μη ΕνΕςιμΕς μΕςοθΕραπΕιΕς 
προςώπου
• Μεσοθεραπεία με υπέρηχους. Η θεραπεία αυτή 
θα βοηθήσει στη διείσδυση των μικρομοριακών 
προϊόντων στα επίπεδα της επιδερμίδας με αποτέ-
λεσμα την ενδυνάμωση και τη βαθιά ενυδάτωση και 
αποτοξίνωση του δέρματος.
• Οι ραδιοσυχνότητες RF διαπερνούν τα στρώ-
ματα του δέρματος και εισχωρούν σε βάθος, θερ-
μαίνοντας επιλεκτικά τον ιστό του δέρματος και τον 
εξωκυττάριο χώρο (ECM), όπου είναι ενσωματωμέ-
νες οι ίνες κολλαγόνου. Η τοπική θέρμανση προκα-
λεί άμεση σύσπαση των ινών κολλαγόνου και ταυ-
τόχρονα αυξάνει τον μεταβολισμό των ινοβλαστών, 
ώστε να επιταχυνθεί η παραγωγή κολλαγόνου και 
ελαστίνης. Η συρρίκνωση των ινών κολλαγόνου και 
ελαστίνης καθώς και η αναγέννησή τους αναπλά-
θουν ολικά τη δομή του δέρματος, συσφίγγουν και 
ανανεώνουν τους ιστούς.
• Ηλεκτροπόρωση: Είναι μια ασφαλής και γρή-
γορη ενυδάτωση και θρέψη του δέρματος, χωρίς 
βελόνες και πόνο. Η ανώδυνη και αποτελεσματική 
αυτή τεχνική είναι ιδανική για νεότερες ηλικίες που 

θέλουν να προλάβουν τη δημιουργία ρυτίδων, αλλά 
και για μεγαλύτερες ηλικίες, που χρειάζονται βαθιά 
ενυδάτωση και απάλυνση ρυτίδων. 
• Παγοθεραπεία: Με τη μέθοδο αυτή μέχρι και 
πλην 15 βαθμούς Κελσίου  επιτυχάνουμε τη σύ-
σφιγξη των μυών και παγοποιούμε τις συσπάσεις 
που γίνονται στο πρόσωπο, καθώς επίσης και τη 
διείσδυση προϊόντων, ενώ μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί μετά από θεραπείες microneedilng, χημικών 
peeling, laser, IPL και καθαρισμού για να καλμάρει 
και να αποκαταστήσει το δέρμα. Ο συνδυασμός 
των θεραπειών αυτών κατορθώνει καλύτερη θρέψη 
των ιστών, βαθιά ενυδάτωση, ανανέωση των κυττά-
ρων και αποκατάσταση του δέρματος από τα σημά-
δια της φωτογήρανσης και τις ουλές.

αναπΛαςη ΔΕρματος
Dermastamps
Το dermastamps είναι η ιδανική συσφικτική θερα-
πεία - αφού εφαρμοστεί το δέρμα είναι πιο απαλό 
και εκπληκτικά ανανεωμένο.
ΣΤΟ SALOMES BEAUTY SPA η εμπειρία χρόνων 
έδειξε ότι η εφαρμογή αυτή και η χρήση συγκεκρι-

αφιερωμα Φθινοπώρινη ανανΕώςη
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μένων συστατικών στο δέρμα δίνει εντυπωσιακά 
αποτελέσματα με μεγάλη διάρκεια. Η διάμετρος 
και το βάθος της βελόνας που χρησιμοποιούμε 
παίζουν σημαντικό ρόλο. Η τεχνική αυτή βοηθά-
ει να παραχθεί άμεσα νέο κολλαγόνο, το οποίο 
εξακολουθεί να παράγεται για καιρό μετά τη θερα-
πεία, όπως και η ελαστίνη. Ο χρόνος αποθεραπεί-
ας είναι σχεδόν μηδενικός. Το αποτέλεσμα στο πρόσωπο είναι θεαματικό 
αφού έχουμε σύσφιγξη και απόλυση ρυτίδων και μείωση ουλών.

ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΧΩΡΙΣ ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ HIFU 
Μέχρι τώρα το χειρουργικό λίφτινγκ ήταν ο μόνος τρό-
πος να έχουμε ένα σφικτό και νεανικό δέρμα.
Από το 2016 είμαστε το πρώτο ινστιτούτο αισθητικής 
στη Λευκωσία που εφάρμοσε και δουλεύει τη μέθοδο 
αυτή με μεγάλη εμπειρία. Στο Salomes beauty spa η 
νέα τεχνολογία DOT Hifu είναι η επιλογή ενός λίφτινγκ 
χωρίς νυστέρι. Είναι η τέλεια σύσφιγξη για προγού-
λι, λαιμό, πρόσωπο, μάτια, ντεκολτέ, ακόμη και για το 
σώμα. Χρησιμοποιούμε μιαν ασφαλή ελεγχόμενη τε-
χνολογία υπέρηχων, ΠΟΥ ΔΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕ ΒΑ-

ΘΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ. Γυναίκες και άντρες μπορούν να αφαι-
ρέσουν τουλάχιστον 10 χρόνια από την εμφάνισή τους και να χαρίσουν 
νεανικότητα με τους νέους εστιασμένους υπέρηχους HIFU.

Λεωφ. Στροβόλου 93, διαμ. 101, Τηλ.: 22371757, wwww.salomesbeautyspa.com.cy
Instagram | Facebook: salomesbeautyspa

Σε όλες τις προτεινόμενες θεραπείες 
προσώπου συστήνεται προσωπικό 
διαγνωστικό εξατομικευμένο ραντεβού.

Στις αναγνώστριες του ΟΚ! με κάθε 
προσωπικό ραντεβού υπάρχει ενδεικτική 
έκπτωση στις θεραπείες
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΕΩΣ ΤΙΣ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΓΙΟΡΤΑΖΕΤΑΙ 
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ, ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ 
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΘΗΛΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ, ΔΡ ΜΑΡΩ ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ 
ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ 
ΘΗΛΑΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ, 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ
ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΜΩΡΟ ΣΑΣ

Από πότε συνιστάται σε μια μητέρα 
να θηλάσει το παιδί της;
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
και η UNICEF συστήνουν οι μητέρες 
να θηλάζουν αποκλειστικά μέσα στην 
πρώτη ώρα μετά τη γέννηση έως και τον 

6ο μήνα ζωής. Στη συνέχεια εισαγωγή 
στερεάς τροφής και συνέχιση του 

θηλασμού έως και τα 2 έτη. 

Ποια τα οφέλη του μητρικού θηλασμού για το βρέφος 
και τη μητέρα;
Ο Μητρικός Θηλασμός είναι διατροφικά, νευρολογικά, 
ενδοκρινολογικά, οικονομικά και οικολογικά ανώτερος από τα 
υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος και επιπλέον δεν απαιτείται 
ποιοτικός έλεγχος της κατασκευής, της μεταφοράς, της αποθήκευσης 
και του τρόπου σίτισης. Είναι το κλειδί για αειφόρο ανάπτυξη.

Πόσο θρεπτικό είναι το μητρικό γάλα για την ανάπτυξη 
του παιδιού μας;
Το μητρικό γάλα είναι πολύ περισσότερο από μια απλή τροφή. 
Είναι ζωντανό δυναμικό υγρό, το οποίο περιέχει θρεπτικά 
συστατικά και βιοδραστικούς παράγοντες, που είναι απαραίτητοι 
για την υγεία και την ανάπτυξη του βρέφους. Περιέχει μόρια που 
προστατεύουν το βρέφος, καθώς και επιγενετικούς διαμορφωτές 
που προγραμματίζουν την ανάπτυξη. Η σύστασή του ποικίλλει με 
τα στάδια της γαλουχίας και μεταξύ τελειομήνων και πρόωρων 
νεογνών. Το γάλα κάθε είδους θηλαστικών έχει μια μοναδική 
σύνθεση, η οποία εξελίχθηκε με την πάροδο εκατομμυρίων 
ετών, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των βρεφών 

Με ευκαιρία της παγκόσμιας εβδομάδας μητρικού 
θηλασμού, η Πολυκλινική Υγεία για 3η συνεχόμενη 
χρονιά και τη φετινή χρονιά, σε συνεργασία με την 
Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ - Σχολή 
Επιστημών Υγείας, διοργανώνουν το Σάββατο 12 
Οκτωβρίου 2019, Ημερίδα «Οι πρώτες 1000 Ημέρες».
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Φέτος το Σύνθημα-Θέμα είναι: Ενδυνα-
μώνουμε τους γονείς, διευκολύνουμε 
τον θηλασμό. Αυτό είναι και το μήνυμα 
της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού 
Θηλασμού.
Το λογότυπο απεικονίζει την τριάδα δύο 
ενηλίκων και ενός βρέφους και υπο-
γραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας 
για την προστασία, προώθηση και υπο-
στήριξη του θηλασμού. Από πίσω σκι-
αγραφούνται άλλοι ενήλικες που μπο-
ρούν να ενδυναμώσουν και να βοηθή-
σουν να πετύχει ο θηλασμός. Η ενδυνά-
μωση είναι μία διαδικασία που απαιτεί 
αντικειμενική πληροφόρηση βασισμένη 
σε επιστημονικά δεδομένα και υποστή-
ριξη, ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον, όπου οι μητέρες θα μπο-
ρούν να θηλάζουν με τον καλύτερο τρό-
πο. Ο θηλασμός ανήκει στην αρμοδιό-
τητα της μητέρας, και όταν ο πατέρας, ο 
σύντροφος, η οικογένεια, το εργασιακό 
περιβάλλον και η κοινότητα την υποστη-
ρίζουν, τότε ο θηλασμός βελτιώνεται. 
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για τα οποία προορίζεται. Το ανθρώπινο 
γάλα δεν είναι «απλώς διατροφή». Το 
ανθρώπινο γάλα περιέχει μια ποικιλία 
παραγόντων με θεραπευτικές ιδιότητες, 
που έχουν ένα βαθύ ρόλο στη βρεφική 
επιβίωση και την υγεία.
Ποια είναι τα οφέλη του 
μητρικού θηλασμού;
Υπάρχουν ισχυρά τεκμηριωμένα 
οφέλη του θηλασμού όπως: Μείωση 
λοιμώξεων του γαστρεντερικού, 
του ανώτερου και κατώτερου 
αναπνευστικού, της μέσης ωτίτιδας, της 
λευχαιμίας και του κινδύνου παιδικών 
καρκίνων, του αιφνιδίου θανάτου, των 
ατοπικών παθήσεων, της συχνότητας 
του άσθματος, του κινδύνου εμφάνισης 
παχυσαρκίας. Επιπλέον τα παιδιά που 
θηλάζουν έχουν καλύτερες γνωστικές 
επιδόσεις.

Πόσο σημαντικό είναι το 
μητρικό γάλα για τα πρόωρα 
νεογνά;
Τα πρόωρα που σιτίζονται με 
μητρικό γάλα έχουν: χαμηλότερη 
συχνότητα όψιμης σήψης, 
νεκρωτικής εντεροκολίτιδας, 
αμφιβληστροειδοπάθειας της 
προωρότητας, βρογχοπνευμονικής 
δυσπλασίας και θνησιμότητας. Επίσης 
έχουν υψηλότερη νοητική ικανότητα. Γι’ 
αυτό τα οφέλη του μητρικού γάλακτος 
στα πρόωρα είναι εξαιρετικά.

Αληθεύει ότι ο θηλασμός βοηθά 
τη μητέρα να χάσει ευκολότερα 
τα κιλά μετά την εγκυμοσύνη 
και γενικότερα βοηθά την ίδια;
Οι μητέρες που θηλάζουν έχουν 
μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, αναπτύσσουν 
γρηγορότερα δεσμό με το μωρό 
τους, και σπανιότερα παθαίνουν 
επιλόχειο κατάθλιψη. Είναι γεγονός και 
τεκμηριωμένο ότι η γυναίκα που θηλάζει 
έχει γρήγορη απώλεια βάρους. Επίσης 
μείωση κινδύνου του καρκίνου του 
μαστού και των ωοθηκών. Μείωση του 
κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων 
και διαβήτη τύπου 2. Όλα αυτά είναι 
δοσοεξαρτώμενα. Όσο περισσότερο 
χρόνο θηλάζει, τόσο περισσότερο 
προστατευμένη είναι μια γυναίκα. 

Σε κάποιες περιπτώσεις η 
μητέρα δεν μπορεί να θηλάσει 
το μωρό της. Πώς μπορεί να 
βοηθηθεί σε αυτό;
Υπάρχουν αρκετές γυναίκες, που 
αν και θέλουν να θηλάσουν, δεν τα 
καταφέρνουν. Και ορισμένες που δεν 
θέλουν καθόλου να θηλάσουν. Η 
σωστή ενημέρωση με μαθήματα κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και οι 
σωστά κατατοπισμένοι επαγγελματίες 
υγείας ώστε να στηρίξουν τις μητέρες 
βοηθούν στην αύξηση της επιτυχίας του 
θηλασμού. Ποτέ όμως δεν πρέπει να 
δημιουργούνται αισθήματα ενοχής στις 
μητέρες που δεν θηλάζουν. 

Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία 
που δείχνουν πόσες Κύπριες 
γυναίκες επιλέγουν να 
θηλάζουν τα παιδιά τους;
Δυστυχώς, το ποσοστό των 
γυναικών που θηλάζουν στην 
Κύπρο, ιδιαίτερα αποκλειστικά 
για τους πρώτους 6 μήνες, είναι 
χαμηλό. Ίσως το χαμηλότερο 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οπωσδήποτε έχει αυξηθεί 
τελευταίως και ολοένα 
και περισσότερες 
μητέρες αποφασίζουν 
να θηλάσουν. Έτσι 
βλέπουμε στα 
μαιευτήρια πολλές 
μητέρες να 
θηλάζουν. Όμως 
οι περισσότερες 
σταματούν πρόωρα 
τον θηλασμό. Και 
αυτό οφείλεται 
στην έλλειψη 
ενδυνάμωσης 
της μητέρας 
από τον σύζυγο, 
την ίδια της την 
μητέρα, που 
η μεγαλύτερη 
πιθανότητα είναι να 
μην έχει θηλάσει η 
ίδια, το περιβάλλον της 
και την κοινωνία γενικά. Γι’ 
αυτό και το σημερινό σλόγκαν 
«Ενδυναμώνουμε τους γονείς, 
διευκολύνουμε τον θηλασμό» 
ταιριάζει πολύ στην κυπριακή 
κοινωνία. Όλοι οι επαγγελματίες 
υγείας θα πρέπει να δουλέψουμε 
εντατικά για να ενδυναμώσουμε τους 
γονείς για μια καλύτερη, πιο υγιή 
κοινωνία. 

«ΤΟ ΜΗΤριΚΟ 
Γάλά Εινάι ΠΟλΥ 

ΠΕρισσΟΤΕρΟ άΠΟ 
Μιά άΠλΗ ΤρΟφΗ»
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Καλωσορίζουμε τη νεα 
σεζον με ολοΚαίνουρίεσ 
ευωδίεσ που εφθασαν γία 
να αναζωογονησουμε 
το Κορμί Καί τίσ αίσθησείσ 
μασ. εμείσ σου προτείνου-
με ολα τα new entries Κί 
εσυ επίλεγείσ αυτο που 
θα σου Κανεί ΚλίΚ!

μυρίσε… 
φθίνοπωρο

 οποίοσ Κί αν είναί  
 ο τυποσ του δερματοσ 

σου, σημερα σου προτεί-
νουμε τα νεα συστατίΚα 
που θα του χαρίσουν 
ολα οσα χρείαζεταί 
γία να ξαναβρεί τη 
χαμενη του λαμψη

BOSS THE SCENT Absolute, Hugo Boss, 
δύο νέα, έντονα σαγηνευτικά αρώματα, For 
Him and For Her, με πιο σκούρες και πλουσιό-
τερες ερμηνείες των αρχικών μυρωδιών.

Eau de Minthe, 
Diptyque, με βάση 
τη μέντα επανασχε-
διάζει μια εμβληματι-
κή συμφωνία αρωμά-
των, το fougère. θα 
το βρεις αποκλειστικά 
στο Debenhams Mall 
of Cyprus λευκωσία.

Idôle, Lancôme, ένα άρωμα με 
ουσία. είναι φρέσκο και ελαφρύ, 

τρυφερό, και αισθησιακό. Ένα νέο 
musky chypre λουλουδάτο άρωμα, με 

βάση το τριαντάφυλλο, το 
περγαμόντο, το αχλάδι, 

το γιασεμί και μια νέα 
«καθαρή και 

λαμπερή» 
συμφωνία που 

έφθασε για 
να γράψει 

ιστορία. 

βάση το τριαντάφυλλο, το 
περγαμόντο, το αχλάδι, 

το γιασεμί και μια νέα 

 με βάση 

διάζει μια εμβληματι-
κή συμφωνία αρωμά-

το βρεις αποκλειστικά 

Gabrielle Chanel Essence, 
Chanel, αυτή η νέα οσφρητική παραλ-
λαγή προσφέρει μια πιο ζωντανή και 
πιο πλούσια πτυχή του αρχικού αρώ-
ματος. λαμπερό σαν τον ήλιο, αυξάνει 
το εκθαμβωτικό χάρισμα της γυναίκας 
που το φοράει με ζεστασιά και φωτει-
νότητα.

Sauvage Parfum, Dior, μια 
εμπλουτισμένη εκδοχή του κλασικού 
αρώματος, με ενισχυμένη φρεσκάδα 
κα καινούρια ευωδιά. το αρρενωπό 
άρωμα του αισθησιασμού τώρα προ-
σφέρει μια μεθυστική γοητεία.

Tom Ford 
Métallique, με μια 
έκρηξη από ανάλαφρες 
αλδεΰδες, αγκαλιάζει 
το δέρμα σαν ένα κε-
ντημένο, θωρακισμένο 
φόρεμα, ένα μεταλλι-
κό θηκάρι που αποκτά 
ακόμα περισσότερο 
λάμψη μέσα από τη σύ-
γκρουση με τις δροσε-
ρές νότες από πράσινο 
περγαμόντο και ζωηρό 
ροζ πιπέρι.

K by Dolce & 
Gabbana, ένα 
ολοκαίνουργιο, 
αρρενωπό άρωμα, 
που εμπνέει και αιχ-
μαλωτίζει. Ένα μα-
γευτικό άρωμα που 
δημιουργεί ένα τολ-
μηρά ζωντανό κρε-
σέντο εσπεριδοει-
δών που υποστηρί-
ζεται από αισθησια-
κό ξύλο.

Mémoire d'une 
Odeur, Gucci, ένα ελιξί-
ριο που δεν δίνει έμφαση 
στο φύλο, αλλά στην ατο-
μικότητά, για να δημιουρ-
γήσει μια νέα οσφρητική 
οικογένεια την Aromatic 

Mineral.
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BEAUTYshopping

 ΌπΌιΌς κι αν ειναι  
 Ό τύπΌς τΌύ δερματΌς 

ςΌύ, ςήμερα ςΌύ πρΌτει-
νΌύμε τα νεα ςύςτατικα 
πΌύ θα τΌύ χαριςΌύν 
Όλα Όςα χρειαζεται 
για να ξαναβρει τή 
χαμενή τΌύ λαμψή

τα ςύςτατικα 
τής λαμψής Glowlace™ Sheet Mask, Glamglow, η πιο 

εντυπωσιακή sheet mask που έχεις δει! αυτή η 
μάσκα, εμπλουτισμένη με υαλουρονικό οξύ, πρά-
σινο τσάι και καφεΐνη, είναι η ιδανική λύση για τη 
θαμπή, κουρασμένη επιδερμίδα σου, αφού την 
ενυδατώνει και την αναζωογονεί άμεσα. 

Skin Active Masks, Garnier, 5 μάσκες, 5 φυσικά 
συστατικά, 5 συνθέσεις. ςειρά μασκών τόσο αποτελεσματικές, 
ώστε σε λίγα λεπτά μετά την εφαρμογή τα αποτελέσματα είναι 

ορατά στην επιδερμίδα.

Anti-Aging Power Serum, 
της σειράς PlantscriptionTM, 
Origins, ορός με ορατή αντιγη-

ραντική δράση-μείωση των λε-
πτών γραμμών και ρυτίδων, ενερ-
γοποίηση του φυσικού κολλαγό-

νου, ομοιόμορφη όψη της επιδερ-
μίδας. το βασικό του συστατικό 

εκχυλίζεται από τον φλοιό 
του δέντρου Anogeissus.

Prima Smart 
Moisture 

Serum, 
Giorgio 

Armani, ορός 
με υαλουρονι-
κό οξύ και θα-
λάσσια φύκια 
για δέρμα λα-
μπερό και ενυ-

δατωμένο.

Comfort 
Scrub, Clarins, 
θρεπτικό απο-

λεπιστικό με λάδι 
και μικροκρυστάλ-
λους ζάχαρης. δεν 

είναι εύκολο να έχεις 
απαλό, άνετο και υγιές 
δέρμα όταν είναι από τη 
φύση του ξηρό. το δέρμα 
σου λαμβάνει μια ολο-
κληρωμένη περιποίηση 
για να το θρέψει και να 
του προσφέρει όλη την 
άνεση που χρειάζεται σε 
μόνο ένα βήμα.

Renewal Serum, 
της σειράς 
Original SkinTM, 
Origins, ορός που 
ενισχύει την λάμψη, 
βοηθά στη μείωση 
εμφάνισης πόρων 
και την ομοιόμορ-
φη επιδερμίδα με 
βασικό συστατικό 
της το αγριολούλου-
δο willowhead. τα 
Origins θα τα βρεις 
αποκλειστικά σε επι-
λεγμένα καταστή-
ματα Beauty Line 
και online στο www.
beautyline.com.cy.

Abeille 
Royale 
Double, 
Guerlain, δι-
πλός ορός ανα-
νέωσης, με μέλι, 
AHA και φόρ-
μουλα lifting, 
επιδιορθώνει την 
επιδερμίδα και 
την κάνει απαλή, 
ενώ επαναπροσ-
διορίζει και το 
περίγραμμα του 
προσώπου.  

Κρέμα Ημέρας για 
Λιπαρές Επιδερμί-
δες, από τη σειρά 
Άγριο Τριαντάφυλ-
λο, Κοrres, μη λιπαρή κρέμα 
ημέρας για ματ αποτέλεσμα, 
24ωρη ενυδάτωση, λάμψη και 
πρώτες ρυτίδες. το λάδι Άγριο 
τριαντάφυλλο, μαζί με καθα-
ρή Super Vitamin C, εκχύλισμα 
ιτιάς, πούδρα καλαμποκιού και 
υαλουρονικό οξύ καταπολεμά 
τα σημάδια της πρόωρης γή-
ρανσης και βελτιώνει τον τόνο 
της επιδερμίδας, χαρίζοντας 
υγιή, νεανική όψη. 
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Φθινοπωρινή 
ανθοΦορια
Φλοραλ μοτιβα, πέρλές και θήλυκές 
Φορμές ςυνυπαρχουν ςέ θήλυκα ςυνολα 
που μας ταξιδέυουν ςέ αλλές έποχές.

Τα mules φοριούνται και το 
φθινόπωρο κερδίζοντας τις 

εντυπώσεις! (€43, ΤOP SHOP)

insta-tipinsta-tip

Φθινοπωρινή 

Φόρεμα, PIAZZA 
ITALIA.

Μπλούζα €35, 
TOP SHOP.

Τσάντα, 
ACCESSORIZE.

Μποτάκι €79.95, 
ZARA.

Μπλούζα, 
PIAZZA 
ITALIA.

Στέκα μαλλιών 
€9.99, 
Η&Μ.

Φούστα Oasis €47, 
DEBENHAMS.

Σκουλαρίκια, 
ACCESSORIZE.
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Wild office look
Το animal print, συνδυασμένο μέ basic 
κομμαΤια Τησ γκαρνΤαρομπασ μασ, γινέΤαι 
ο πρωΤαγωνισΤησ Του γραφέιου.

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

A
N
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I

κομμαΤια Τησ γκαρνΤαρΤαρΤ
ο πρωΤαγωνισΤαγωνισΤ Τησ Του γραφ

αι 

shoppingshopping

ου γραφέιου.ου γραφ

Μπλούζα Oasis €51, 
DEBENHAMS.

Ζώνη €5.99, 
STRADIVARIUS.

Μπλούζα,
PIAZZA ITALIA.

Τσάντα, 
ECCO.

Blazer €35.99, 
STRADIVARIUS.

Φούστα 
Oasis €50, 

DEBENHAMS. Παντελόνι, 
ARMANI 

EXCHANGE.

Ρολόι, 
FOLLI 

FOLLIE.

Σκουλαρίκια, 
FOLLI FOLLIE.
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Fit & stylish
H μόδα φρόντίζεί να είσαί fit
με τόν πίό στίλατό τρόπό!

Top, PIAZZA 
ITALIA.

Bikers shorts,
PIAZZA ITALIA.

Φούτερ Superdry €72, 
DEBENHAMS.

Ρολόι, 
SWATCH.

Μπουκάλι νερού Reebok, 
FAMOUS SPORTS.

Top, PIAZZA 
ITALIA.

Παντελόνι 
€39.95, ΖΑRA.

Trainers adidas, 
FAMOUS SPORTS.

Τσάντα, 
ACCESSORIZE.
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ΕΥΡΥΔΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΔΥΟ 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
Παραστάσεις για λίγους στο ανανεωμένο 

Vinylio θα πραγματοποιήσει την 
Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 

Οκτωβρίου η Ευρυδίκη. Ο χώρος του 
Vinylio Wine Etc, που είναι η 5η του σεζόν, 
γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστός χώρος και 
θα γίνονται μόνο παραστάσεις για πολύ 

λίγους. Για κρατήσεις και πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 99300430.

«ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»
ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Τρεις παραστάσεις στο νησί μας θα ανεβά-
σει, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε 
με τις δύο παραστάσεις του στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 
2019, το σύγχρονο ορατόριο για την Παναγία 
με τίτλο «Παναγία - Η Μητέρα του Φωτός», του 
συνθέτη Γιώργου Θεοφάνους. Το Ινστιτούτο «Άγι-
ος Μάξιμος ο Γραικός» σε συνεργασία με τις 
Μητροπόλεις Λεμεσού, Ταμασσού και Κιτίου θα 
προβούν στην παρουσίασή του και στην Κύπρο. 

Οι παραστάσεις θα ανεβούν την Παρασκευή 4 
Οκτωβρίου στις 19:30 στο Κηποθέατρο Λεμε-
σού, το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 19:30 στην 
Πολιτιστική Σκηνή Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασ-
σού και Ορεινής, Επισκοπειό Λευκωσίας, και την 
Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 19:30 στο Παττίχειο 
Αμφιθέατρο Λάρνακας. Γενική είσοδος: €10. Τα 
έσοδα των εισιτηρίων θα διατεθούν για το φιλαν-
θρωπικό έργο εκάστης Μητροπόλεως. Διάθεση 
εισιτηρίων: Tickethour και στα Ταμεία του Κηποθε-

άτρου Λεμεσού και Δημοτικού Θεάτρου Λάρνα-
κας. Μέγας Χορηγός: ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ. Χορη-
γοί Επικοινωνίας: SIGMA Τηλεόραση, Εκδοτικός 
οίκος ΔΙΑΣ.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
9o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ
12/10 -18/10
Το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου 
ανοίγει τις πόρτες της κινηματογραφικής του αίθουσας το Σάβ-
βατο12 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό. Πρό-
κειται για ένα ορόσημο στην πορεία του Φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε το 2000 
αρχικά ως εθνικό διαγωνιστικό, ενώ από το 2011 εξελίχθηκε σε διεθνές διαγω-
νιστικό φεστιβάλ για να φτάσει το 2019 να έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Ακα-
δημία Κινηματογράφου ως εταίρος στο δίκτυο των φεστιβάλ της, με το δικαίωμα 
να προτείνει μία ευρωπαϊκή ταινία για υποψηφιότητα στα Βραβεία Ευρωπαϊκής 
Ακαδημίας Κινηματογράφου. Χορηγοί επικοινωνίας: City.com.cy. Είσοδος ελεύ-
θερη. Κατάλληλο για άνω των 18. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
77 77 77 45.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥliving

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
ΜΑΖΙ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η 

ΜΕΛΙΝΑ ΜΑΚΡΗ
Το Theama Venue υποδέχεται τον Γιώρ-
γο Μαζωνάκη αύριο Δευτέρα 30 Σε-
πτεμβρίου στις 22:00 για μια μοναδική 
εμφάνισή. Μαζί του ο Δήμος Αναστασι-
άδης και η Μελίνα Μακρή. Η εκδήλω-
ση θα πραγματοποιηθεί στον εξωτερι-
κό χώρο του Theama Venue. Για περισ-
σότερες πληροφορίες και κρατήσεις 
70004711.

ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΑΛΑΝΤΙΝ: ENAΣ 
ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ, ΚΑΙΝΟΥΡ-
ΓΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» - ΜΕΧΡΙ 
22/12/2019
Η παιδική σκηνή του Σατιρικού θεάτρου 
παρουσιάζει το υπέροχο παραμύθι «Αλα-
ντίν: ένας θαυμάσιος, καινούργιος κό-
σμος» σε μορφή ενός μιούζικαλ για όλη 
την οικογένεια σε διασκευή και σκηνοθεσία Παναγιώτη Μπροστά-
κου. Η πρεμιέρα θα γίνει σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Παραστάσεις 
θα δίνονται κάθε Κυριακή στις 10:30 π.μ. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες: 22312940, 22421609. 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Με μια φθινοπωρινή συναυλία, η δικοινοτική Ορ-
χήστρα Μουσικής Δωματίου Κύπρου (CCO) και ο 
διακεκριμένος σολίστας από το Λονδίνο, Benjamin 
Grosvenor, ετοιμάζουν να χαρίσουν στο κοινό αξέ-
χαστες μουσικές στιγμές. Οι καλλιτεχνικοί διευθυ-
ντές της ορχήστρας Nihat Agdac και Νάταλη Νε-
οφύτου, παρέα με επαγγελματίες Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους μουσικούς, δίνουν ένα ακόμη 
ραντεβού με το κοινό αύριο Δευτέρα 30 Σεπτεμβρί-
ου, στις 20:30, στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς. Για 
ακόμη μια φορά η ορχήστρα δεν θα έχει μαέστρο, 
κάτι που δίνει την ευκαιρία στους μουσικούς να δου-
λέψουν όσο πιο στενά γίνεται μεταξύ τους για το 
καλό του συνόλου, της μουσικής και της μεταξύ τους 
συνεργασίας. Εισιτήρια για την εκδήλωση διατίθενται 
προς 10 ευρώ στο Θέατρο Παλλάς κάθε Τετάρτη 
16:00-19:00. Κρατήσεις μπορούν να γίνουν στα τη-
λέφωνα 97-804219, στο 05338603715 και στο 
22- 410181(Θέατρο Παλλάς). Περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσε-
λίδα της Ορχήστρας Μουσικής Δωματίου Κύπρου 
www.cychamber.com και στη σελίδα της στα social 
media  www.facebook.com/Cyprus-Chamber-
Orchestra. 
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
Μια μοναδική εμφά-
νισή θα πραγματο-
ποιήσει αύριο Δευτέ-
ρα 30 Σεπτεμβρίου 
στις 21:30 στο Lush 
Beach Bar ο Αντώ-
νης Ρέμος στη Λάρ-
νακα. Ο δημοφιλής 
καλλιτέχνης θα πα-
ρουσιάσει τις επιτυ-
χίες του κλείνοντας 
έτσι την καλοκαιρινή 
περίοδο του μαγα-
ζιού. Για κρατήσεις 
70008089.

CHARITY HAIR & FASHION SHOW
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΠΟ 

ΤΟ ART BY ART HAIR SALON
Το κομμωτήριο 
Art by Art hair 
salon διοργα-
νώνει για δεύτε-
ρη συνεχόμενη 
φορά την Τετάρ-
τη 2 Οκτωβρίου 
στις 20:00 στο 

Κτήμα Ελαιόκηποι στο Τσέρι το Charity Hair & 
Fashion Show με σκοπό να στηρίξει τις Δωρε-
άν Υπηρεσίες και Προγράμματα του Παγκύπρι-
ου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων - ΠΑ-
ΣΥΚΑΦ. Θα παρουσιάσει η Τζώρτζια Παναγή. 
Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει 
cocktail. Είσοδος €15. Χορηγοί Επικοινωνίας: 
Το περιοδικό Madame Figaro και το ilovestyle.
com. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα Art by Art hair salon (τηλ: 22383650) 
Mindy Boutiques (τηλ: 22495358). Αιγυπτι-
ακό Λακατάμειας (τηλ: 22721230) Trendy 
Accessories (τηλ: 22658090).

Best of the Rest ΣΥΝΕΔΡΙΟ
MONEY CONFERENCE 2019

Για 2η συνεχόμενη χρονιά, την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 
2019, στο ξενοδοχείο Hilton Park θα πραγματοποιηθεί 

το Money Conference 2019: «Κτίζοντας το σωστό 
επενδυτικό χαρτοφυλάκιο». Το συνέδριο διοργανώνεται 
από το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 
τον Κύπρο - Ρωσικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο και το 
Top Kinisis. Η λίστα των ομιλητών αποτελείται από 
ειδήμονες του επενδυτικού χώρου, καθώς και από 
καταξιωμένα στελέχη εταιρειών. Το πρόγραμμα του 
συνεδρίου θα περιλαμβάνει διαλέξεις καθώς και 

πάνελ, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα 
να αλληλοεπιδράσουν με τους ομιλητές, να θέσουν 
τις ερωτήσεις και τα σχόλιά τους. Μέγας Χορηγός: 
Eurobank Κύπρου. Χορηγός Επικοινωνίας: Economy 
Today. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα moneyconfcy.com ή τηλεφωνήστε 

στο 22713780 για να εξασφαλίσετε τη θέση σας. 
Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

ΓΙΑ 4Η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ
Το Nicosia Book Fest έρχεται για 4η συνεχή χρο-
νιά το διήμερο 5 και 6 Οκτωβρίου από τις 10 το 
πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ να μετατρέψει το πάρ-
κο Ακρόπολης σε έναν κήπο γεμάτο βιβλία και κα-
λεί τους φίλους του, και όχι μόνο, να παρευρεθούν 
και να λάβουν μέρος σε βιβλιοπαρουσιάσεις, συζη-
τήσεις, εργαστήρια, παραστάσεις και πολλές άλ-
λες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Για 
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του φεστι-
βάλ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης  
https://www.nicosiabookfest.com/programma-
2019. Η είσοδος στο φεστιβάλ και σε όλες τις 
δράσεις του είναι ελεύθερη.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΟ ΑΓΟΡΙ 
ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ
SAMUEL BJORK
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Χειμώνας 1999.
Ένας ηλικιωμένος 
άντρας επιστρέφει 
οδηγώντας στο σπίτι του. Ο 
δρόμος είναι σκοτεινός και πα-
γωμένος. Ξαφνικά θα φρενάρει 
μανιασμένα. Μερικά εκατοστά 
από το καπό βρίσκεται ένα νεα-
ρό αγόρι παγωμένο και σε κατά-
σταση σοκ. 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ 
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Η Μάνια, η Ιφιγένεια 
και η Πηνελόπη εκεί 
κατέφευγαν κάθε φορά που στη 
ζωή τους ερχόταν μια απρόσμε-
νη αλλαγή ή μια δυσάρεστη μα-
ταίωση. Στο σαλόνι μιας άλλης 
εποχής, καθισμένες σε χρυσο-
ποίκιλτες πολυθρόνες, έπιναν 
τσάι από πορσελάνινα φλιτζάνια 
και, μαζί με την αγαπημένη τους 
Βενετία, ταξίδευαν νοερά στην 
Πόλη των Δόγηδων…

Books Etc

  ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ
Εκδήλωση για τα έντεκα χρόνια που γιορτά-
ζεται η Μέρα Ελιάς στο Πάρκο Ελιάς «Ολέ-
αστρο» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 6 
Οκτωβρίου, από τις 12.00-4.00 μ.μ., στην 
Ανώγυρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Επί-
δειξη & Γευσιγνωσία παραδοσιακής & Μο-
ντέρνας Αρτοποιίας / Ζαχαροπλαστικής από 
τα ΜΙΕΕΚ, και παρασκευής παραδοσιακών 
προϊόντων που θα προσφέρονται δωρεάν. 
Είσοδος ελεύθερη. Διοργανωτής: βιολογικό 
ελαιόλαδο Ολέαστρο. Υποστηρικτής: Χ.Α. 
Παπαέλληνας. Χορηγοί Επικοινωνίας: Ράδιο 
Πρώτο και Check In. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο  99525093.

«ΕΓΩ, Ο ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ»
Η θεατρική παράσταση που συνεχίζεται για τρίτη 
χρονιά στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας διθυραμβι-
κές κριτικές από το σύνολο του Τύπου, έρχεται στην 
Κύπρο για μια μοναδική παράσταση την Τετάρτη 2 
Οκτωβρίου στις 20:30 στο Θέατρο Ριάλτο. Ένας 
μονόλογος που έγραψε η Νάνση Τουμπακάρη, βα-
σισμένος στις αφηγήσεις του ίδιου του Μάρκου, έτσι 
όπως καταγράφηκαν στο βιβλίο «Μάρκος Βαμβακά-
ρης, Αυτοβιογραφία» που επιμελήθηκε η Αγγελική 
Βέλλου-Κάιλ. Πρόκειται για έναν εκπληκτικό μονόλο-

γο, στον οποίο ο 
Θανάσης Παπα-
γεωργίου υπο-
δύεται τον Μάρ-
κο Βαμβακάρη 
ή μάλλον, κατά 
γενική ομολο-
γία, ο Μάρκος Βαμβακάρης αφηγείται τη ζωή του. 
Εισιτήρια: €15 / €12 - E-ticket:  www.rialto.com.cy. Για 
περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέ-
φωνο 77 77 77 45.



ΕκτΕλΕση
Ζεσταίνετε μπόλικο αλατισμένο 
νερό και ρίχνετε μέσα τα νουντλς 
ρυζιού EXOTIC FOOD. Τα κα-
τεβάζετε από τη φωτιά και ακο-
λουθώντας το χρόνο που δίνει το 
πακέτο τα αφήνετε να μαλακώ-
σουν. Τα στραγγίζετε. Ζεσταίνε-
τε το γουόκ τόσο καλά όσο να 
βγάζει καπνό. Ρίχνετε μέσα το 
λάδι και αμέσως τις πιπεριές. Σο-
τάρετε ανακατεύοντας για μισό 
λεπτό. Προσθέτετε τις γαρίδες, 
το κρεμμυδάκι και το σκόρδο 
και συνεχίζετε το σοτάρισμα, μέ-

χρι απλά να αλλάξουν χρώμα 
οι γαρίδες. Ρίχνετε μέσα και τη 
σόγια EXOTIC FOOD, τη fish 
EXOTIC FOOD και τη γλυκό-
ξινη σος EXOTIC FOOD και 
ανακατεύετε. Προσθέτετε τέλος 
τα νουντλς EXOTIC FOOD και 
τον μαϊντανό, ανακατεύετε πολύ 
καλά και σερβίρετε αμέσως. 
Καλό θα ήταν να μην περιμένετε 
να δείτε τις πιπεριές να μαλακώ-
σουν εντελώς μέχρι να ρίξετε τα 
υπόλοιπα υλικά. Μέχρι να σερβί-
ρετε όλα τα υλικά θα έχουν ψη-
θεί όσο πρέπει.

Υλικά
•  1 πακέτο νουντλς ρυζιού 

EXOTIC FOOD
• 5 κουτ. σούπας φυτικό λάδι
• 2 πιπεριές κόκκινες σε 
λωρίδες
• 2 πιπεριές κίτρινες σε 
λωρίδες
• 250 γρ. γαρίδες μέτριες, 
καθαρισμένες
• 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, σε 

ροδέλες με το πράσινο μέρος
• 1 σκελίδα σκόρδο 
ψιλοκομμένο
• 2 κουτ. σούπας σόγιας 
EXOTIC FOOD
• 2 κουτ. σούπας γλυκόξινη 
σος EXOTIC FOOD
• 1 κουτ. σούπας fish σος 
EXOTIC FOOD
• φυλλαράκια φρέσκου 
μαϊντανού

ΝΟΥΝΤΛΣ EXOTIC FOOD ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΑΙ 
ΣΑΛΤΣΑ ΣΟΓΙΑΣ EXOTIC FOOD

H τάϊλάνδη 
στην κοΥζινά σάσ!
άυθεντικές γεύσεις 
από τα Exotic Food. 
Φτιαγμένα με τα 
πιο φρέσκα και 
ποιoτικά υλικά, τα 
Exotic Food σας 
βοηθούν να απο-
λαύσετε τις μαγευ-
τικές γεύσεις της 
ταϊλάνδης. 

συνταγεσ

ποιoτικά υλικά, τα 

λαύσετε τις μαγευ-
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Παιδική Σκηνή 
Δώρου Κυριακίδη, που κλείνει φέτος 35 χρόνια λειτουργίας, η 
πρεμιέρα της παράστασης «Ο νικολάκης, η λαίδη και ο Αλή-

της». η παράσταση, που έγινε στο Αμφιθέατρο ιδαλίου, είναι αφιερωμέ-
νη στον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου, τον σκύλο, και έχει σκοπό εκτός 
από το γέλιο, το τραγούδι και το χορό, να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά 
αλλά και τους γονείς για τα αδέσποτα σκυλάκια και να στείλει το μήνυμα 
ότι ο σκύλος δεν είναι παιχνίδι – παίξαμε, το βαρεθήκαμε και μετά το 
πετάμε. Οι πρωταγωνιστές Κώστας Σχοινιού, Στέλιος Στυλιανού, μαργα-
ρίτα λοΐζου, Ερμιόνη Κωμοδρόμου και Δώρος Κυριακίδης έδωσαν τον 
καλύτερό τους εαυτό.

ΚωνΣΤΑνΤινΑ ΕΥριΠιΔΟΥ

Τώρα και ηθοποιος! 
η προΤαςη που μελεΤαει!
Πώς θα σας φαινόταν η Κωνσταντίνα Ευρι-
πίδου να κάνει γκεστ ρόλο στην κωμωδία 
εποχής του ΣΙΓΜΑ «Άλλα λόγια θκειε 
παπά»; Σύμφωνα με αποκλειστικές πληρο-
φορίες, η παρουσιάστρια δέχθηκε πρόταση 
από την παραγωγή για ρόλο έκπληξη και 
το συζητάει σοβαρά, για να τη δούμε και 
ως ηθοποιό στη σειρά. Αναμένεται επίσημη 
απάντηση την ερχόμενη εβδομάδα!

νιΚΟΣ μΟΥΤΣινΑΣ

ΕνΤΥΠωΣιΑΚη ΠρΕμιΕρΑ 
ΣΤΟ ΣιγμΑ
Πανίσχυρος ο νίκος μουτσινάς έκανε 
πρεμιέρα στην τηλεόραση ΣιγμΑ, όπου 
θα προβάλλεται καθημερινά η εκπομπή 
του, στις 15:30. Παρόλο που η εκπομπή 
της Δευτέρας δεν ολοκληρώθηκε λόγω 
διακοπής ρεύματος στον ΣΚΑι Ελλάδος, η 
επόμενη μέρα ήταν ακόμα πιο εντυπωσια-
κή. Τα απογεύματα του Κύπριου τηλεθεατή 
είναι μονόδρομος στην πιο ευχάριστη και 
γεμάτη γέλιο απογευματινή εκπομπή, η 
οποία κέρδισε τους αντιπάλους της, σημει-
ώνοντας μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο 
δυναμικό κοινό 22,1%.

γιΑννηΣ ΣΠΑλιΑρΑΣ

«πυροβολει» Τους 
επικριΤες Του
«Αυτό το καλοκαίρι 
βρέθηκα μπροστά στη 
μεγαλύτερη πρόκληση της 
καριέρας μου καταφέρ-
νοντας μετά από πολλά 
δοκιμαστικά στην ισπανική 

και αγγλική γλώσσα να ενταχθώ στο δυναμικό 
της τηλεοπτικής σειράς Εl Senor de los Cielos ή 
Lord of the skies για 15 επεισόδια. Σε κάποιες 
τηλεοπτικές εκπομπές δυσκολεύτηκαν να το 
χωνέψουν και αναφέρουν παραπληροφορώ-
ντας τον κόσμο ότι παίζω σε ένα μεξικανικό 
μεταγλωττισμένο σαν τη “Χουάνα την παρθένα” 
προσπαθώντας από την καρέκλα του σχολια-
σμού να μειώσουν την αξία ενός ανθρώπου 
που εξελίσσεται... Αν συνεχίσω να πετάω 
πέτρες σε κάθε σκυλί που γαβγίζει, δεν θα φτά-
σω ποτέ στον στόχο μου. Σας προτείνω σόδα 
για καλή χώνεψη». Με αυτά τα λόγια ο Γιάννης 
Σπαλιάρας απάντησε καυστικά στους επικριτές 
του για τα ειρωνικά σχόλια που ακούγονται τις 
τελευταίες μέρες για πρόσωπό του. 

η πρεμιερα Της νεας 
παραςΤαςης αφιερώμενη

ςΤον ςκυλο!

O NIKOλΑΚηΣ, η λΑιΔη ΚΑι Ο ΑληΤηΣ
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Την έδιωξαν από Τό X-Factor 
μόλις έρμηνέυςέ ΚαΤέρινα 
ΚόυΚα
Η πολυσυζητημένη ηθοποιός-μοντέλο 
Δομινίκη Παπαδοπούλου δοκίμασε τις 
ικανότητές της στο X-Factor και είχε μια 
άσχημη εμπειρία. Ερμήνευσε την τεράστια 
επιτυχία της Κατερίνας Κούκα «Ρίξε στο 
κορμί μου σπίρτο» σε στίχους και μουσι-
κή Γιάννη Σπανού και Τασούλας Θωμαΐ-
δου και «δολοφόνησε» το κομμάτι, με 
τους κριτές να της δείχνουν την πόρτα της 
εξόδου. 

απόψέ Τό δέυΤέρό 
έπέιςόδιό αΚόμη πιό 
ανέβαςΤιΚό
Το μεγαλύτερο και πιο πολυσυζητημένο 
μουσικό σόου του πλανήτη επέστρεψε 
την Παρασκευή που μας πέρασε στην 
τηλεόραση ΣΙΓΜΑ. Το The Voice μπήκε 
στη ζωή μας με παρουσιαστές τον Γιώργο 
Λιανό και την Χριστίνα Μπόμπα, που 
έκλεψαν τις εντυπώσεις μαζί με την κριτι-
κή επιτροπή. Το νέο μέλος της επιτροπής, 
η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ακομπλεξάρι-
στη τσαλακώθηκε και πήρε τις καλύτερες 
κριτικές. Απόψε Κυριακή το δεύτερο 
επεισόδιο στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ, στις 
21:00. 

ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥTHE VOICE

ΓΙΩΤΑ ΚΡΟΣ 
δέυΤέρη Φόρα 
μαμα!
Στις 8 το πρωί της Δευτέρας, 23 Σεπτεμβρί-
ου, η Γιώτα Κρος έφερε στον κόσμο με και-
σαρική τομή ένα υγιέστατο κοριτσάκι, τον 
δεύτερο καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό 
της Άντονυ. Η Κύπρια ηθοποιός έλαμπε από 
ευτυχία στην κλινική της Λεμεσού όπου νοση-
λευόταν και δέχθηκε βροχή από μηνύματα 
και δώρα στο δωμάτιο της, όπου γεμάτη 
συγκίνηση διάβαζε τις όμορφες ευχές όλων. 

ΤΟ ΠρΟβΛΗΜΑ 
ΥγεΙΑς ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜεΤωΠΙζεΙ
«Φίλοι μου, εδώ και μια 
βδομάδα αντιμετωπίζω 
μεγάλο πρόβλημα με το 
δέρμα και το πρόσωπό 
μου. Δεν χρειάστηκαν 
πολλές μέρες. Απλώς 
ξύπνησα κάπως έτσι και 
ομολογώ ότι με έριξε 
ψυχολογικά. Έκανα skip 
επαγγελματικά ραντεβού-
υποχρεώσεις μέχρι που 
δεν πάει άλλο. γι’ αυτό 
και τώρα πήρα την από-
φαση να το μοιραστώ 
μαζί σας. ‘Πρέπει απλώς 
να το αποδεχτώ’. Δεν 
είναι αλλεργικό - είναι 

ψυχολογική πίεση που μου έσκασε στην επιδερμίδα. (Πήρα το μήνυμά 
μου, δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε για ασήμαντα πράγματα στη ζωή). 
Το λιγότερο ψυχοσωματικό που θα μπορούσα να πάθω είναι αυτό: 
‘απόφραξη πόρων’ σύμφωνα με πληροφορίες του γιατρού μου! Αυτά 
από μένα.. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι ξαναζώ την εφηβική μου ζωή 
και τώρα το έχω πλέον αποδεχτεί», έγραψε η ελευθερία ελευθερίου, 
αποκαλύπτοντας το τελευταίο πρόγραμμα υγείας που την ταλαιπωρεί. 

εΛεΥΘερΙΑ εΛεΥΘερΙΟΥ

ANTωΝΗς ΧρΟΝΗς

ΤρΟΜΑξε ΟΛΟΥς Με ΤΟ 
ςΟβΑρΟ ΤρΟΧΑΙΟ ΤΟΥ
Οι μνήμες με τον ραγικό θάνατο του 
Πάνου ζάρλα είναι ακόμη νωπές και 
μόλις τα αγαπημένα πρόσωπα του πρώη 
διαγωνιζόμενου του Power Of Love Αντώ-

νη Χρόνη είδαν τις σοκαριστικές φωτογραφίες από το ατύχημα του 
στην Μύκονο τρόμαξαν. O πρώην παίκτης του ριάλιτι της αγάπης 
είχε μία σφοδρή σύγκρουση με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να 
αναποδογυριστεί και ο ίδιος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Με ανα-
κοίνωση του καθησύχασε όλους πως ξεπέρασε τον κίνδυνο 
«Δυστυχώς στην κατάσταση που είμαι δεν μπορώ να απαντήσω ακό-
μα σε έναν έναν ξεχωριστά… έχω ξεπεράσει τον κίνδυνο. βέβαια με 
έχουν στο νοσοκομείο γεννηματά στην Αθήνα».
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ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ 
ΒΡΑΔΙΑ
Το ζεύγος Αντώνη και Εύης 
Ορθοδόξου υποδέχτηκαν στην 
οικία τους στο Μενεού τους 
εκλεκτούς τους καλεσμένους. 
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν 
μέλη του προσωπικού αλλά και 
στελέχη από τον επιχειρηματικό 
κόσμο, και συνεργάτες από 
τον χώρο των ΜΜΕ, του του-
ρισμού και της αεροπορίας. 

Ο Γιώργος Σάββα, ο Mohammad Al Attar, ο Αντώνης 
Ορθοδόξου και ο Ανδρέας Χατζηκυριάκου

Ο Γιώργος και η Άντρη Κούμα, ο Γιώργος και η 
Έλενα Θεοδότου

Η Εύη και ο Αντώνης Ορθοδόξου

Ο Αιμίλιος Χάννα, η Φωτεινή Ιωάννου, η Πετρούλα και 
ο Παναγιώτης Χατζηκώστα

Η Ελπίδα Ιακωβίδου και
ο Ζαχαρίας Πέτρου

Ο Samir Hijazi, ο Μάκης και η 
Εμμανουέλα Χαραλάμπους

Η Ξένια Αγγελή και η Εύα 
Καραμάνου

Ο Παύλος Ευαγγελίδης και
ο Αντρέας Ανδρονίκου

O Xριστόφορος και η 
Ελεωνόρα Ορθοδόξου

Η Dan και ο Vicky Lewis
Ο Πάνος Φιστένης, ο Gery 
Toleva και ο Θεόδωρος 
Μπουκοβάλας

Το προσωπικό της 
Orthodoxou Travel
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NOVA
H EUROLEAQUE ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΙ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΟΠΑΠ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2023
Συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησαν η Nova και η EuroLeague, με την παρουσία 
της ΚΑΕ Ολυμπιακός και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, για την επέκταση της 
συνεργασίας τους. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού και Πολιτισμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης. Την εκδήλωση συντόνισαν οι 
δημοσιογράφοι των καναλιών Novasports, Γιώργος Συρίγος και Δώρα Παντέλη. 

Ο Πάνος Παπαδόπουλος, ο Λευτέρης Αυγενάκης,
ο Jordi Bertomeu και η Κατερίνα Κασκανιώτη.

Οι δημοσιογράφοι Γιώργος Συρίγος και 
Δώρα Παντέλη.

Ο Κώστας Παπανικολάου με τον Ντίνο 
Μήτογλου τα λένε μεταξύ τους στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης. 

Ο Πάνος Παπαδόπουλος, ο Ντίνος Μήτογλου, ο Jordi 
Bertomeu, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γρηγόρης 
Κατσογιάννης.

Στο πάνελ της συνέντευξης Τύπου από αριστερά προς τα 
δεξιά: ο Ντίνος Μήτογλου, ο Jordi Bertomeu, η Κατερίνα 
Κασκανιώτη και ο Κώστας Παπανικολάου.

Ο Alex Ferrer, ο Κίμων Στέφος, ο Jordi Bertomeu, η Κατερίνα Κασκανιώτη, ο Enric Rojas, o Πάνος 
Παπαδόπουλος και ο Γρηγόρης Κατσογιάννης.

Ο Πάνος Φιστένης, ο Gery 
Toleva και ο Θεόδωρος 
Μπουκοβάλας
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ΠΑΣΥΚΑΦ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΙ 
«ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΖΩΗ»
Για 9η συνεχόμενη χρονιά πραγμα-
τοποιήθηκε το καθιερωμένο Παιδικό 
Πανηγυράκι «Μαζί στη ζωή» του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών 
και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) στο πάρκο 
Ακρόπολης στη Λευκωσία. Κάθε χρόνο 
το επισκέπτονται γύρω στις 6.000 άτο-
μα, οικογένειες με παιδιά, καλλιτέχνες, 
αξιωματούχοι της Πολιτείας. Τα έσοδα 
της εκδήλωσης ενισχύουν σημαντικά 
τις Υπηρεσίες και τα Προγράμματα που 
προσφέρονται σε ασθενείς με καρκίνο.

«ΠΑΝΑΓΙΑ - Η ΜΗΤΕΡΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΓΙΩΡΓΟ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
Δημοσιογραφική διάσκεψη του συνθέτη 
Γιώργου Θεοφάνους και των Μητρο-
πολιτών Λεμεσού, Κιτίου και Ταμασσού 
- Ορεινής  πραγματοποιήθηκε στη Δημο-
σιογραφική Εστία. Στη διάσκεψη ανακοι-
νώθηκαν οι τρεις παραστάσεις του σύγ-
χρονου ορατορίου του Γιώργου Θεοφά-
νους «Παναγία - Η Μητέρα του Φωτός».

ΟΜΙΛΟΣ ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗ 
ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ
O Όμιλος Πηλακούτα ανακοί-
νωσε στους εκπροσώπους των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 
σε εκδήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε στο Char. Pilakoutas 
Showcase, την αποκλειστική 
συνεργασία του με τον ιαπωνικό 
κολοσσό Mitsubishi Motors.

Μέλη της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΚΑΦ

Η Γεωργία Ορφανού και ο Άθως 
Κυριάκου

Η Σάβια Ορφανίδου

Η Μαρία Κάνθερ

Η Μαρία Σάιλου, ο Λούκας Χριστοδουλίδης και η Εβελίνα Συρίγου

Ο Γιώργος Περδίκης, ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους και
ο Νίκος ΤορναρίτηςΟ Γιάννης Γιαννάκη Η Τζοάνα Τσιβίκου
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«ΠΑΝΑΓΙΑ - Η ΜΗΤΕΡΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΓΙΩΡΓΟ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
Δημοσιογραφική διάσκεψη του συνθέτη 
Γιώργου Θεοφάνους και των Μητρο-
πολιτών Λεμεσού, Κιτίου και Ταμασσού 
- Ορεινής  πραγματοποιήθηκε στη Δημο-
σιογραφική Εστία. Στη διάσκεψη ανακοι-
νώθηκαν οι τρεις παραστάσεις του σύγ-
χρονου ορατορίου του Γιώργου Θεοφά-
νους «Παναγία - Η Μητέρα του Φωτός».

ΟΜΙΛΟΣ ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗ 
ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ
O Όμιλος Πηλακούτα ανακοί-
νωσε στους εκπροσώπους των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 
σε εκδήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε στο Char. Pilakoutas 
Showcase, την αποκλειστική 
συνεργασία του με τον ιαπωνικό 
κολοσσό Mitsubishi Motors.

Η Μαρία Σάιλου, ο Λούκας Χριστοδουλίδης και η Εβελίνα Συρίγου

Ο Χρύσανθος 
Τσουρούλλης και ο 
Γιώργος Θεοφάνους

Ο Λουκάς
Σπαθαρής

Ο Δημήτρης Αλετράρης 
και η Αγάθη Μανναρίδου

Η Κλέλια 
Πηλακούτα

Σε ομιλία του ο κ. Κόδρος Πηλακούτας, Head 
of Business Operations του Ομίλου Πηλακούτα, 
υπογράμμισε ότι «αποτελεί τιμή και ευθύνη για τον 
Όμιλο Πηλακούτα που επιλέχθηκε από τη Mitshubishi 
για ν' αναλάβει την αντιπροσωπεία της στην Κύπρο». 

Η Τζοάνα Τσιβίκου

Στη διάσκεψη ανακοινώθηκαν οι παραστάσεις του 
σύγχρονου ορατορίου «Παναγία η Μητέρα του Φωτός» 
παρουσία των Μητροπολιτών  Λεμεσού, Κιτίου και 
Ταμασσού και Ορεινής.

Ο Γιώργος Θεοφάνους 
και ο Γιώργος Τσιάκκας

Ο Κρίτωνας Ερωτοκρίτου

Ο Παναγιώτης Λοϊζίδης 
και ο Μιχάλης Σπανός

Ο Χαραλάμπος 
Πηλακούτας και ο Bernard 
Loire  

Ο Γιώργος 
Ρούσος

Η Κλέλια 
Πηλακούτα

Η Μικαέλλα 
Τάκκα
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και να αναλάβετε, αναβαθμίζο-
ντας την επαγγελματική σας ζωή 
και εσάς τους ιδίους στα ματιά 
των άλλων.

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Θα εστιάσετε πε-

ρισσότερο στην καριέρα και την 
εξωτερική σας εμφάνιση. Τα οικο-
γενειακά και συναισθηματικά ζη-
τήματα θα παραμείνουν στο πα-
ρασκήνιο, από τη στιγμή που όλα 
πάνε καλά. Το ζώδιο του Αιγόκε-
ρου αγαπά την επιτυχία και κάνετε 
σχέδια για να δείτε πώς θα φτά-
σετε εκεί. Η οικογενειακή σας ζωή 
θα είναι ευτυχισμένη, με πολλή 
αγάπη και πολλές, όμορφες στιγ-
μές. Όλα κυλούν ομαλά κι αβία-
στα στον γάμο ή τη σταθερή σας 
σχέση. 

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Τους πιο πολλούς 
μπορούν να σας 

απασχολούν σκέψεις ή ακόμα 
και καχύποπτοι προβληματισμοί, 
ενώ γενικά η διάθεσή σας θα εί-
ναι πεσμένη, είτε επειδή θα είστε 
κουρασμένοι από την αυξημένη 
κινητικότητα του Αυγούστου, είτε 
επειδή κάποια πράγματα οικο-
νομικά, συναισθηματικά ή αλλά 
που έχετε να αντιμετωπίσετε στο 
ξεκίνημα του μήνα σάς κλείνουν 
στον εαυτό σας. 

ιχθΥες 
20/2 - 20/3
Πρέπει να τονιστεί 
το πόσο σημαντικές 

και αναγκαίες είναι σε αυτή του-
λάχιστον τη φάση της ζωής σας 
οι συνεργασίες, οι συμβάσεις, 
καθώς όλα δείχνουν ότι πολλά 
πράγματα εξαρτιούνται είτε για 
την ψυχολογία σας, είτε για την 
εργασία σας, είτε για την οικο-
νομία σας από την καλή πρόθε-
ση των άλλων απέναντί σας. Θα 
μπορούσατε να δείτε καθαρά 
ποιος άνθρωπος του κοντινού 
σας περιβάλλοντος λειτουργεί 
είτε ηθελημένα είτε άθελά του 
ενάντια στα δικά σας επαγγελ-
ματικά, οικονομικά ή και συναι-
σθηματικά συμφέροντα.

φοι, μαζί φυσικά με άλλες ανεβα-
στικές καταστάσεις που θα μπο-
ρούσε να είναι φλερτ, γνωριμίες, 
ή ακόμα και η αναθέρμανση μιας 
σχέσης που σας ενδιαφέρει. Και 
όλα αυτά μαζί σας δημιουργούν 
μια διάθεση για κίνηση, για δημι-
ουργία που θα σας κάνει περισ-
σότερο αποδοτικούς και σε άλ-
λους τομείς της ζωής σας, όπως 
είναι το επαγγελματικό. 

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Οι φιλικές μα και οι 
κοινωνικές σας σχέ-

σεις φαίνεται ότι παίζουν πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στη ζωή σας. 
Κάποιους αυτό το καλοκαίρι σας 
έβαλε σε καινούριους κύκλους, 
γνωρίσατε πολύ κόσμο και φαί-
νεται ότι πολλοί θα καταφέρετε 
ίσως να παρατείνετε, έστω και 
εμποδισμένα, αυτή την ευχάριστη 
κοινωνικότητα με πολλές μετακινή-
σεις, συναντήσεις κ.λπ. 

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12 
Παρ' όλη την ταξι-
διάρα φύση σας, 

νιώθετε αρκετά προσηλωμένοι 
στις επαγγελματικές σας κυρί-
ως υποχρεώσεις και πειθαρχημέ-
νοι απέναντι στις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις του επαγγελματικού 
σας χώρου. Έχετε ευκαιρία να δεί-
ξετε αυτά που μπορείτε να κάνετε 

του χρόνου να σας βρει αισθητά 
αναβαθμισμένους σε πολλούς 
τομείς.  

Λεων
 23/7 - 23/8
Μετράτε και θα 

προβληματίζεστε με τα ξοδέματα 
και ίσως να γίνετε κι λίγο περισσό-
τερο σφιχτοί απ' ό,τι η φύση σας 
αυτό το διάστημα. Η κτητικότατά 
σας θα μεταφέρεται και στους 
συναισθηματικούς σας τομείς οι 
απαιτήσεις σας απέναντι στους 
άλλους θα είναι αυξημένες. Σε 
κάποιες περιπτώσεις ίσως αυτό 
κουράσει τους κοντινούς σας αν-
θρώπους.  

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Τέλος του μήνα δεν 

λείπουν ούτε το πείσμα, ούτε η μα-
χητικότητα, ούτε η γοητεία, ούτε 
η αποφασιστικότητα, γι' αυτό τον 
λόγο θα κάμπτετε σχετικά εύκο-
λα τις αντιστάσεις που μπορεί να 
προβάλλουν στα θέλω και τους 
προγραμματισμούς σας οι γύρω 
σας.  

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Η Αφροδίτη αυξά-
νει την ευελιξία, την 

κατακτητική σας δύναμη και σας 
δίνει αυτό το κάτι που μπορεί να 
σας κάνει να νιώθετε πιο όμορ-

κριός 
21/3 - 20/4
Ο Σεπτέμβριος είναι 

εξαιρετικά δραστήριος και ιδιαί-
τερα ενδιαφέρων μήνας για τους 
Κριούς. Διανύετε ένα διάστημα 
που μπορεί είτε να σας βάζει σε 
διλήμματα είτε να σας δημιουργεί 
δημιουργικές ευθύνες στις οποί-
ες αν ανταπεξέλθετε σωστά θα 
βγείτε αισθητά κερδισμένοι και 
αναβαθμισμένοι στα μάτια των 
άλλων. 

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5

Τα θέματα φυσικής 
κατάστασης και υγεί-

ας θα μπορούσαν να εξελιχτούν 
καλύτερα. Τα άστρα λένε ότι η 
ερωτική σας ζωή θα είναι σύνθετη 
και περίπλοκη. Αυτή η κατάσταση 
θα προκαλέσει διαμάχη στη σχέ-
ση με τον σύντροφο ή τον σύζυ-
γό σας. Υπάρχει μια αίσθηση ελ-
πίδας ότι η αρμονία και η αγάπη 
μπορεί να αποκαταστήσουν αυτή 
τη σχέση. 

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Εύκολα θα σας μπερ-
δεύουν πρόσωπα και 

καταστάσεις και δύσκολα θα ξε-
χωρίζετε τις ευκαιρίες από τις πα-
γίδες. Γενικά οι Δίδυμοι και κυρί-
ως οι γεννημένοι το 2ο δεκαήμε-
ρο του μήνα θα έχετε νευρικότητα 
και εντάσεις, ενώ ο χώρος που 
ζείτε θα παρουσιάζει μια υπερκι-
νητικότητα, η όποια άλλες φορές 
θα σας ευχαριστεί και άλλες φο-
ρές θα σας κουράζει και θα σας 
αποπροσανατολίζει. 

κΑρκινός 
22/6 - 22/7
Τα περισσότερα 

διλήμματα για το αν θα πρέπει να 
εμπλακούν ή όχι σε απαιτητικές 
συνεργασίες, σχέσεις κ.λπ. θα 
έχουν οι γεννημένοι στις 6 Ιου-
λίου. Περισσότερο προσεκτικοί 
όλων, και αυτοί που ίσως θα πρέ-
πει να αποφύγουν μεγάλες τοπο-
θετήσεις και ρίσκα, είναι οι γεν-
νημένοι στις 13/7. Οι γεννημένοι 
μέχρι και 12/7 μπορείτε να κάνε-
τε πολλά και το τελείωμα αυτού 

ZωδιΑ

 MONIKA MΠΕΛΟΥΤΣΙ 30/09/1964

Η Μόνικα Άννα Μαρία Μπελούτσι είναι Ιταλί-
δα ηθοποιός και μοντέλο. Έγινε γνωστή με 
την ταινία Μαλένα το 2000. Η Μόνικα ξεκίνη-
σε ως μοντέλο στα 16 της, ενώ φοιτούσε στο 
Liceo Classico. Θέλησε να γίνει δικηγόρος και 
συνέχισε το μόντελιγκ για να βοηθήσει οικο-
νομικά τη φοίτησή της στο Πανεπιστήμιο της 
Περούτζια, αλλά ο πολυτελής τρόπος ζωής 
της την ώθησε να παρατήσει τις δικηγορικές 
σπουδές. Μιλάει ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά 
και φαρσί και έχει παίξει σε ταινίες σε κάθε 
μια από αυτές τις γλώσσες, καθώς και στα αρα-
μαϊκά. Το 2003 η Μπελούτσι κέρδισε το βραβείο 
Nastro d' Argento Β' γυναικείου ρόλου για την 
ερμηνεία της ως Alessia στο «Remember me, My 
love». Το 2006 εκτέλεσε χρέη κριτή στο 59ο Φε-
στιβάλ των Καννών. Το 2009 κέρδισε το βραβείο 
World Actress Award στο Women's World Award.
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ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ

ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΜΑ ΠΟΥ ΦΟΡΕΣΕ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ GRAMMY ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ 

Η ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ ΣΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ VERSACE 

ΤΟ ΣΕΞΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΟΡΕΜΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ 

Μια εντυπωσιακή παρουσία, που έγρα-
ψε ιστορία, πραγματοποίησε η Τζένι-
φερ Λόπεζ στο πλαίσιο της Εβδομά-

δας Μόδας του Μιλάνου. Η Λατίνα σταρ έκλει-
σε την επίδειξη μόδας του οίκου Versace φορώ-
ντας μιαν αποκαλυπτική τουαλέτα, την οποία είχε 
φορέσει πριν από είκοσι χρόνια στα βραβεία 
Grammy. Παρόλο που στην πασαρέλα περπάτη-
σαν διάσημα μοντέλα όπως η Ιρίνα Σάικ, η Τζί-
τζι και η Μπέλα Χαντίντ και η Κάια Γκέρμπερ, τα 
βλέμματα μονοπώλησε η Τζένιφερ Λόπεζ. Με το 
ολόιδιο αντίγραφο της εμβληματικής δημιουρ-
γίας την οποία φόρεσε το 2000 η σέξι Λατίνα 
περπάτησε στην πασαρέλα και καταχειροκροτή-
θηκε από τους παρευρισκομένους. Για την ιστο-
ρία το ύφασμα του εμβληματικού, σούπερ σέξι 
πράσινου φορέματος του οίκου Versace, γνω-
στού και ως «jungle dress» ή «bamboo green 
dress», περιέχει ίνες από μπαμπού. Πάντως, η 
Τζένιφερ Λόπεζ προκάλεσε τόση φρενίτιδα 
στους θαυμαστές της στο διαδίκτυο όταν πόστα-
ρε τη φωτογραφία της με το συγκεκριμένο φόρε-
μα, που η Google αναγκάστηκε να δημιουργή-
σει νέα υπηρεσία, την Google Images, καθώς το 
σύστημα αναζήτησης… δεν μπορούσε να αντα-
ποκριθεί επαρκώς στη μανιώδη ζήτηση για φωτο-
γραφίες της με το πράσινο Versace! ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΥΠΕ

Η εντυπωσιακή 50χρονη Τζένιφερ Λό-
πεζ στο φινάλε της πρόσφατης επίδειξης 
μόδας μαζί με την Ντονατέλα Βερσάτσε, 
στο Μιλάνο.

Η φωτογραφία της 50χρονης σέξι Λατίνας σταρ 
Τζένιφερ Λόπεζ, που πόσταρε στο διαδίκτυο, 
προκάλεσε πανικό. 
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