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HMEΡΟΛΟΓΙΟ ΚΥΦΑ 2020

BIG
PICTURE

Γνωστά πρόσωπα της κυπριακής ζωής φωτογραφήθηκαν εθελο-
ντικά για το Ημερολόγιο του ΚΥΦΑ με θέμα «Κυπριακή παράδο-
ση» συνδυάζοντας το «Παλιό με το σύγχρονο». Το ΚΥΦΑ σε συ-

νεργασία με την Κύπρια σχεδιάστρια Ελίνα Λεβέντη, τον πετυχημένο 
στον χώρο της κομμωτικής Στράτο Δημητρίου και την εταιρεία Wella 
θα παρουσιάσουν το ημερολόγιο και θα «ταξιδέψουν» μέσα στον 
χρόνο, τους παρευρισκόμενους στον χώρο της Κεντρικής Δημοτικής 
Αγοράς της Λεμεσού (παντοπωλείο), ενώ όλα τα καθαρά έσοδα θα 
δοθούν στο ΚΥΦΑ. Η εκδήλωση θα είναι υπό την αιγίδα της πρώτης 
κυρίας Άντρης Αναστασιάδη. Το μουσικό μέρος της βραδιάς έχει 
αναλάβει ο Στέλιος Ρόκκος. Η 1η Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια 
Ημέρα HIV και το παγκόσμιο μήνυμα είναι «Eξετάσου, μάθε το στά-
τους σου. Get Tested, know Your Status» και έχει ως στόχο την
πρώιμη διάγνωση και θεραπεία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληρο-
φορίες, ο αριθμός των νέων μολύνσεων με τον ιό HIV είναι μειωμέ-
νος και οι θεραπείες φέρνουν όλο και καλύτερα αποτελέσματα. Οι 
ειδικοί συνεχώς τονίζουν ωστόσο ότι χρειάζονται ακόμη μεγάλες 
προσπάθειες για να τεθεί η ασθένεια υπό έλεγχο.  ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ / STUDIO PROFILO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΑΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΦΑ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ 
ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΥΦΑ

Ένα από τα πρόσωπα που φωτογραφήθηκαν
για το Ημερολόγιο του ΚΥΦΑ 2020,

είναι και το μοντέλο, Στέλλα Δημητρίου
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ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΕΙΣ ΤΑ 
«ΜΑΤΙΑ» ΣΤΟΝ HIV
Η είδηση ότι στη Νέα Ζηλανδία δημιουργή-
θηκε η πρώτη τράπεζα σπέρματος με δότες 
φορείς HIV και ονομάζεται Sperm Positive 
είναι ενθαρρυντική. Σκοπός αυτής της πρω-
τοβουλίας είναι να καταπολεμήσει το στίγμα 
για τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό. Η 
τράπεζα έγινε λίγες ημέρες πριν από την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, που είναι σήμερα, 1 Δεκεμ-
βρίου, και ήδη, με βάση την είδηση, έχει τρεις καταχωρισμέ-
νους δότες και πρόκειται για άνδρες. Δυστυχώς στο νησί μας 
έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμη για να φτάσουμε 
στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Aυτό το διαπίστωσα όταν επιλέ-
γηκα παλαιότερα από το ΚΥΦΑ ως Πρέσβειρά του. Για να είμαι 
ειλικρινής, πριν εμπλακώ στην εκστρατεία δεν γνώριζα πολλά 
πράγματα. Απλά ότι κάποια άτομα υποφέρουν από τον ιό και 
το κοινό δεν μπορεί να τους αποδεχτεί. Καιρός είναι λοιπόν να 
μάθουμε όλοι μας ότι κάποιοι συνάνθρωποί μας υποφέρουν 
και σήμερα είναι ευκαιρία να ενημερωθούμε σωστά.

Χριστινα Πελεκανου
christinap@diasmedia.com

 οκ! people  kaθΕ ΕβδΟΜΑδΑ
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AMERICAN MUSIC AWARDS

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙ' ΑΣΤΕΡΙΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2019. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Η ΤΕΪΛΟΡ 
ΣΟΥΙΦΤ, Η ΟΠΟΙΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΪΚΛ ΤΖΑΚΣΟΝ

Η Τέιλορ Σουίφτ, 
η οποία απέσπασε 
συνολικά έξι 
βραβεία σε 
σημαντικές 
κατηγορίες.

Η Σελίνα Γκόμεζ 
περπάτησε στο 

κόκκινο χαλί μετά 
από δύο χρόνια 

αποχής και τη 
μεταμόσχευση 

νεφρού στην οποία 
υπεβλήθη. 

Ο Σον Μέντες &  η Καμίλα  Καμπέγιο - «Señorita» - πήραν 
το βραβείο για τη συνεργασία της χρονιάς.

Το βραβείο για το καλύτερο Ντουέτο Κάντρι απέσπασαν οι  
Dan + Shay
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Σε μια λαμπερή βραδιά πραγματοποιήθηκαν την 
Κυριακή, 24 Νοεμβρίου, στο Microsoft Theatre 
στο Λος Άντζελες, τα Αμερικανικά Μουσικά 

Βραβεία 2019. Τη βραδιά άνοιξε επί σκηνής η Σελίνα 
Γκόμεζ στην πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση μετά από 
δύο χρόνια αποχής και τη μεταμόσχευση νεφρού στην 
οποία υπεβλήθη. Η ερμηνεύτρια διαγνώστηκε με την 
αυτοάνοση ασθένεια «Λύκος», ενώ πριν από μερικούς 
μήνες χρειάστηκε να κάνει εισαγωγή σε κλινική. Όταν 
η Γκόμεζ εμφανίστηκε επί σκηνής για να ερμηνεύσει 
το νέο της hit, «Lose you, to love me», η αμηχανία από 
την εμφάνισή της ήταν διάχυτη τόσο στην αίθουσα των 
βραβείων, όσο όμως και στους τηλεθεατές που παρα-
κολουθούσαν τα βραβεία AMA. Τα δημοσιεύματα την 
αμέσως επόμενη μέρα ανέφεραν πως η Σελίνα Γκόμεζ 
υπέστη κρίση πανικού λίγα λεπτά πριν βγει στη σκηνή. 
Πληροφορίες μάλιστα ανέφεραν πως οι θεράποντες 
ιατροί της τής συνέστησαν να ακυρώσει την εμφάνισή 
της. Ωστόσο, από τη βραδιά δεν έλειπαν εκλεκτά ονό-
ματα της μουσικής σκηνής, ενώ αυτή που σάρωσε τα 
βραβεία ήταν η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία απέσπασε συ-
νολικά έξι βραβεία σε σημαντικές κατηγορίες, συμπερι-
λαμβανομένων του τιμητικού βραβείου Καλλιτέχνης της 
Δεκαετίας, που της απένειμε η Κάρολ Κινγκ, και Καλύτε-

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙ' ΑΣΤΕΡΙΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2019. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Η ΤΕΪΛΟΡ 
ΣΟΥΙΦΤ, Η ΟΠΟΙΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΪΚΛ ΤΖΑΚΣΟΝ

Η Σελίνα Γκόμεζ 
περπάτησε στο 

κόκκινο χαλί μετά 
από δύο χρόνια 

αποχής και τη 
μεταμόσχευση 

νεφρού στην οποία 
υπεβλήθη. 

Ο Σον Μέντες &  η Καμίλα  Καμπέγιο - «Señorita» - πήραν 
το βραβείο για τη συνεργασία της χρονιάς.

Το βραβείο για το καλύτερο Ντουέτο Κάντρι απέσπασαν οι  
Dan + Shay

Κορυφαία καλλιτέχνις της κάντρι αναδείχθηκε η Κάρι 
Άντεργουντ.



8

ρου Ποπ/Ροκ Άλμπουμ. Η μεγάλη 
νικήτρια της βραδιάς έλαμψε στη 

σκηνή αφού τραγούδησε παλιές 
και νέες επιτυχίες της, όπως 

Love Story», «Shake It Off» 
και «Blank Space». Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η νεαρή τρα-

γουδίστρια έγραψε τη δική της 
ιστορία στον χώρο της μουσι-
κής, αφού με το βραβείο Κα-
λύτερου Ποπ/Ροκ Άλμπουμ 
κέρδισε συνολικά το 25ο 
βραβείο AMA, ξεπερνώ-
ντας το ρεκόρ του Μάικλ 
Τζάκσον, που έχει κερδίσει 

24 Αμερικανικά Μουσικά 
Βραβεία και τη Γουίτνεϊ Χιούστον 
με 22 νίκες. Σε δηλώσεις της η 
ίδια είπε ότι αυτή ήταν η χρονιά 
της, αφού είχε τη χαρά να ερμη-
νεύσει τραγούδια που ταξίδεψαν 
σε κάθε άκρη της Γης, ανεβάζο-
ντάς την στην κορυφή των προ-
τιμήσεων. «Οι τελευταίοι δώδε-
κα μήνες μού χάρισαν μερικές 
από τις καλύτερες, αλλά και 
κάποιες από τις πιο δύσκολες 
στιγμές που έχω περάσει στη 
ζωή μου», δήλωσε από το 
βήμα η Σουίφτ. Η ίδια πά-

ντως πέρασε και δύσκολα αυτήν τη χρο-
νιά με την πρόσφατη διαμάχη που είχε με 
την προηγούμενη δισκογραφική εταιρεία 
της, η οποία διεκδικεί τα αποκλειστικά δι-
καιώματα έξι μουσικών άλμπουμ. Εξαιτίας 
της συγκεκριμένης υπόθεσης, μάλιστα, 
παραλίγο να ματαιωθεί η ζωντανή εκτέ-
λεση κάποιων τραγουδιών στα βραβεία, 
γεγονός που αποφεύχθηκε με συνοπτικές 
διαδικασίες, όταν η Σουίφτ παρότρυνε τα 
122 εκατομμύρια ακολούθους της στο 
Instagram «να ενημερώσουν την εταιρεία 
πώς νιώθουν σχετικά με αυτό». Όσον 
αφορά τα υπόλοιπα βραβεία της βρα-
διάς, ήταν η διάκριση της ανερχόμενης 
ερμηνεύτριας της αμερικανικής σκηνής, 
Μπίλι Έιλις, η οποία έχει κυκλοφορήσει 
φέτος τον πρώτο της ολοκληρωμένο δί-
σκο. Η 17χρονη ερμηνεύτρια  απέσπασε 
το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέ-
χνη, αλλά και εκείνο της κορυφαίας μου-
σικού στην κατηγορία του εναλλακτικού 
ροκ. Κορυφαία καλλιτέχνις της κάντρι 
αναδείχθηκε η Κάρι Άντεργουντ, ενώ ο 
ανερχόμενος Post Malone απέσπασε το 
βραβείο για το δημοφιλέστατο χιπ χοπ. 
Το συγκρότημα BTS και ο Khalid έφυγαν 
από την τελετή με τρεις συνολικά νίκες.  
ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΚΥΠΕ

 

ρου Ποπ/Ροκ Άλμπουμ. Η μεγάλη 
νικήτρια της βραδιάς έλαμψε στη 

σκηνή αφού τραγούδησε παλιές 
και νέες επιτυχίες της, όπως 

Love Story», «Shake It Off» 
και «Blank Space». Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η νεαρή τρα

γουδίστρια έγραψε τη δική της 
ιστορία στον χώρο της μουσι
κής, αφού με το βραβείο Κα
λύτερου Ποπ/Ροκ Άλμπουμ 
κέρδισε συνολικά το 25ο 
βραβείο AMA, ξεπερνώ
ντας το ρεκόρ του Μάικλ 
Τζάκσον, που έχει κερδίσει 

24 Αμερικανικά Μουσικά 
Βραβεία και τη Γουίτνεϊ Χιούστον 
με 22 νίκες. Σε δηλώσεις της η 
ίδια είπε ότι αυτή ήταν η χρονιά 
της, αφού είχε τη χαρά να ερμη
νεύσει τραγούδια που ταξίδεψαν 
σε κάθε άκρη της Γης, ανεβάζο
ντάς την στην κορυφή των προ
τιμήσεων. 
κα μήνες μού χάρισαν μερικές 
από τις καλύτερες, αλλά και 
κάποιες από τις πιο δύσκολες 
στιγμές που έχω περάσει στη 
ζωή μου»
βήμα η Σουίφτ. Η ίδια πά

Η 17χρονη ερμηνεύτρια 
Μπίλι Έιλις απέσπασε το 
βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου 
καλλιτέχνη, αλλά και εκείνο 
της κορυφαίας μουσικού στην 
κατηγορία του εναλλακτικού 
ροκ.

Ο ράπερ Rich The Kid και η Αντονέτε Γουίλις.

Η τραγουδίστρια Pia Mia Perez.

Στο κόκκινο χαλί  βρέθηκε και η  Τόνι 
Μπράξτον. 

Η τραγουδίστρια Χίλαρι 
Ρόμπερτς
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Η έφηβη ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα 
Τούμπεργκ θα αναλάβει χρέη αρχισυντά-
κτριας του πρωινού προγράμματος του 

βρετανικού ραδιοφωνικού δικτύου ΒΒC Radio 4 
κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέν-
νων. Η νεαρή από τη Σουηδία αγωνίζεται εναντίον 
της υπερθέρμανσης του πλανήτη και είναι ένα από 
τα πέντε πρόσωπα που θα επιμεληθούν τη δημο-
φιλή εκπομπή το διάστημα μεταξύ Χριστουγέννων 
και Πρωτοχρονιάς. Η ίδια θα πάρει συνεντεύξεις 
από προσωπικότητες που μάχονται κατά της υπερ-
θέρμανσης του πλανήτη, ενώ πρότεινε επίσης να 
γίνουν ρεπορτάζ στην Ανταρκτική και τη Ζάμπια 
και μια συνέντευξη με τον Μαρκ Κάρνεϊ, τον διοι-
κητή της Τράπεζας της Αγγλίας. Μεταξύ των υπο-
λοίπων αρχισυντακτών βρίσκονται ο καλλιτέχνης 
Γκρέισον Πέρι, που θα ασχοληθεί με τα στερεό-
τυπα, ο ράπερ "George The Poet", που θα επικε-
ντρωθεί στο θέμα της ταυτότητας και ο Τσαρλς 
Μουρ, πρώην αρχισυντάκτης της εφημερίδας The 
Daily Telegraph, που θα μιλήσει για την ελευθερία 
της έκφρασης. Χρέη αρχισυντάκτη είχαν αναλάβει 

κατά το παρελθόν ο πρίγκιπας Χάρι, η Αντζελίνα 
Τζολί και ο Στίβεν Χόκινγκ. Τη νεαρή ακτιβίστρια 
όμως επαίνεσε και ο Δούκας του Σάσεξ σε μια 
από τις τελευταίες του εμφανίσεις για τις γιορτές. 
Ο Πρίγκιπας Χάρι ανέβηκε στη σκηνή για την τε-
λετή απονομής των βραβείων που πραγματοποιή-
θηκαν στο Royal Albert Hall, στο Λονδίνο, για να 
προτρέψει χιλιάδες νέους να συνεχίσουν να προ-
σπαθούν και να κάνουν βήματα για να «ξεκλειδώ-
σουν τις δυνατότητές τους και να συνειδητοποι-
ήσουν τη διαφορά που μπορούν να επιτύχουν». 
Στην πρώτη τελετή απονομής των OnSide Awards 
επιβραβεύθηκαν νέοι για τα επιτεύγματά τους, που 
έφεραν αλλαγή στην κοινότητά τους. Ο Πρίγκιπας 
αναφέρθηκε στη 16χρονη Γκρέτα, η οποία ξεκί-
νησε τη σχολική Απεργία για το Κλίμα έξω από το 
σουηδικό Κοινοβούλιο τον Αύγουστο του 2018, 
που έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. 
Σήμερα στην Απεργία για το Κλίμα συμμετέχουν 
περισσότεροι από 100.000 μαθητές. «Η Γκρέτα 
Τούνμπεργκ ήταν μία φωνή με ένα πλακάτ, όταν 
στεκόταν μόνη της έξω από το σουηδικό Κοινο-

ΓΚΡΕΤΑ ΤΟΥΝΜΠΕΡΓΚ

ΣΕ ΡΟΛΟ 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑΣ 
ΤΗΝ 16ΧΡΟΝΗ ΓΚΡΕΤΑ ΤΟΥΝΜΠΕΡΓΚ 

ΕΠΑΙΝΕΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ Ο ΔΟΥΚΑΣ
ΤΟΥ ΣΑΣΕΞ, ΕΝΩ Η ΝΕΑΡΗ ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΕΗ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ

βούλιο στην αρχή της εκστρατείας της και απορ-
ρίφθηκε από πολλούς ενήλικες», τόνισε ο δού-
κας του Σάσεξ. «Μπορεί να ήταν απλώς ένα άτο-
μο στην αρχή, αλλά είχε μια πίστη, μιαν αποστο-
λή και μια επιθυμία να κάνει κάτι όχι μόνο για τον 
εαυτό της αλλά για όλους, και τώρα όλος ο κό-
σμος τής δίνει προσοχή», πρόσθεσε. Να σημειω-
θεί ότι η OnSide Youth Zones είναι μια ανθρωπι-
στική οργάνωση με 13 υπερσύγχρονα κέντρα σε 
όλη την Αγγλία και 50.000 μέλη, τα οποία παρέ-
χουν ασφαλή, θετικά και εμπνευσμένα μέρη για 
εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά από ευά-
λωτες κοινωνικές ομάδες με στόχο την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων.  ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΚΥΠΕ

 

Το πριγκιπικό ζευγάρι σε μιαν από τις 
τελευταίες τους εμφάνισης λίγο πριν
από τις γιορτές των Χριστουγέννων.
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«Θυμάμάι νά 
κόβετάι η άνάπνόη 

μόυ ότάν 
πρωτόάντικρισά 

την πελωριά 
εκεινη σκηνη. 

Θυμάμάι τά φωτά, 
τό χειρόκρότημά 
εκεινό τό βράδυ. 

όι επόμενεσ 
μερεσ περάσάν 

σάν όνειρό»
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Η ΜΑΡΙΑΜ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΘΑΥΜΑ 
ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑΝ ΣΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΗΣ 

ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΚΑΙ ΚΛΕΒΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΙΓΜΑ «ΓΑΛΑΤΕΙΑ»

ΜΑΡΙΑΜ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

«ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΧΟΥΜΕ 
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΧΗΜΕΙΑ»

Η 23χρονη πλέον Μάριαμ είναι το ίδιο γλυκύ-
τατο κορίτσι που γνωρίσαμε στα Μουσικά 
Βραβεία Κύπρου το 2006 και ενθουσίασε 

το παγκύπριο με τη σεμνότητα και τις φωνητικές της 
ικανότητες. Ευγενέστατη, χαμογελαστή και με σεβα-
σμό σε όλους τους συνεργάτες της αποτελεί ένα 
από τα πιο ευχάριστα πρόσωπα στις επαγγελματικές 
της δραστηριότητες. 

Το 2006 σε γνωρίσαμε πρώτη φορά στα 
μουσικά βραβεία Κύπρου, όπου μετά την 
ερμηνεία σου όλοι μιλούσαν για σένα. Τι 
θυμάσαι από εκείνες τις μέρες;
Με γυρνάς πίσω 13 χρόνια. Θυμάμαι να κόβεται η 
αναπνοή μου όταν πρωτοαντίκρισα την πελώρια εκεί-
νη σκηνή. Θυμάμαι τα φώτα, το χειροκρότημα εκείνο 
το βράδυ. Οι επόμενες μέρες πέρασαν σαν όνειρο. 
Συνεντεύξεις, φωτογραφίσεις, συναυλίες, γυρίσματα 
και ο κόσμος να με αναγνωρίζει όπου πήγαινα.

Ένιωσες να αλλάζει η ζωή σου μετά από 
εκείνη την εμφάνιση;
Η ζωή μου μετά από εκείνη την εμφάνιση άλλαξε 
εντελώς. Εκείνο το βράδυ ήταν η αρχή της μετέπειτα 
και μέχρι σήμερα πορείας μου. Από εκείνο το βρά-
δυ η αγάπη του κόσμου με συντροφεύει μέχρι και 
σήμερα.

Σήμερα, 13 χρόνια μετά, είσαι ικανο-
ποιημένη με την επαγγελματική σου πο-
ρεία;
Ικανοποιημένη ναι, ολοκληρωμένη όχι. Έχω ακό-
μα πολλά να δώσω.

Αρκετοί είναι αυτοί που σε χαρακτήρι-
σαν εκείνη την εποχή ως μωρό θαύμα 
της Κύπρου για τις φωνητικές σου ικα-
νότητες. Αυτό σε άγχωνε ότι έπρεπε να 
αποδεικνύεις συνέχεια πως είσαι ιδιαί-
τερη;
Όταν κάτι ανήκει στο φυσικό σου περιβάλλον δεν 
μπορεί να σε αγχώσει. Η συνέπεια και η συνεχής 
καλλιέργεια ενός ταλέντου έχει ως αποτέλεσμα 
τη σιγουριά, την αυτοπεποίθησή σου κατά τη δι-
άρκεια μιας ερμηνείας. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι 
ήμουν μόνο εννέα χρόνων και δεν είχα πλήρη επί-
γνωση της ευθύνης που μου είχε δοθεί.

Με τι ασχολείσαι αυτό το διάστημα;
Μόλις έχω ολοκληρώσει τα μαθήματά μου στην 
ανώτατη σχολή τραγουδιού της Βιέννης και απο-
φάσισα να επιστρέψω πίσω στην πατρίδα μου και 
στα αγαπημένα μου πρόσωπα που μου είχαν λεί-
ψει πολύ. Νιώθω τυχερή, γιατί με την άφιξή μου 
στο νησί μας μου έγινε πρόταση να ενταχθώ στην 
οικογένεια του τηλεοπτικού σταθμού Σίγμα, στην 
καθημερινή σειρά «Γαλάτεια». Παράλληλα, για τις 
ανάγκες της σειράς έχω ηχογραφήσει δύο τρα-
γούδια, τον «Χαρταετό» των Κώστα Κακογιάννη 
και Πάμπου Κουζάλη και «Το νερό το πεθυμισμε-
νο», ποίημα του Δημήτρη Λιπέρτη σε μουσική Κώ-
στα Κακογιάννη.

«ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤρΗ ΕΧΟυΜΕ 
ΜΙΑ φΟΒΕρΗ ΧΗΜΕΙΑ. ΤΟ ΕΑΝ 

φΑΝΤΑζΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΑυΤΟ 
ΜΟυ ζΕυΓΑρΙ ΜΑζΙ ΤΟυ, ΘΑ ΣΑΣ 

ΑφΗΣω ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟρΙΑ»
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Το να γίνεις ηθοποιός σε σειρές πώς 
προέκυψε;
Είναι μια αγάπη που φύτρωσε το 2008 μέσα 
από την πρώτη επαφή που είχα με την τέχνη 
αυτή στη σειρά «Μίλα μου». Αυτή η αγάπη με 
οδήγησε σε ανώτατες σπουδές στη Μεγάλη 
Βρετανία.

Έχεις κάνεις σπουδές υποκριτικής;
Ναι, έχω ολοκληρώσει  τις σπουδές μου στην 
υποκριτική και είμαι κάτοχος πτυχίου Bachelor.

Είχες δύσκολες στιγμές στην πορεία 
σου;
Βέβαια, έχω αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά 
οι δυσκολίες είναι αυτές που καθορίζουν το 
ποσό θέλεις κάτι. Είναι σαν τοίχοι που μπαί-
νουν στον δρόμο μας. Σε σένα εναπόκειται 
εάν θα προσπαθήσεις να σκαρφαλώσεις στον 
τοίχο για να βρεθείς κοντά σε αυτό που προ-
σπαθείς να πετύχεις ή να μείνεις πίσω να βλέ-
πεις κάποιον άλλον να το προσπαθεί γιατί το 
θέλει περισσότερο.

Στην προσωπική σου ζωή σε βρίσκω 
ερωτευμένη;
Δεν ξέρω πώς να απαντήσω στη συγκεκριμένη 
ερώτηση. Η απάντηση είναι ναι, νιώθω πολύ 
ερωτευμένη, όχι όμως με κάποιο άτομο αλλά 
με την τέχνη μου.

Πόσο καιρό είσαι single και γιατί;
Πάει λίγος καιρός που δεν είμαι σε κάποια 
ρομαντική σχέση. Το γιατί δεν θα το απαντή-
σω, γιατί είναι ένα κομμάτι προσωπικό.

Στη «Γαλάτεια» σε βλέπουμε ερωτευ-
μένη με τον δάσκαλό σου, ωστόσο η 
μητέρα σου δεν τον αποδέχεται γιατί 
είναι φτωχός και εσύ πλούσια. Μίλη-
σέ μας λίγο για τον ρόλο σου και την 
εξέλιξη της ιστορίας…
Η Μάριαμ είναι ένα νεαρό κορίτσι που σε μια 
τρυφερή ηλικία πηγαίνει για μουσικές σπου-
δές στην Αθήνα. Είναι μια συνεσταλμένη, ρο-
μαντική παρουσία που ζει και αναπνέει για τις 
δύο αγάπες στη ζωή της, τη μουσική και τον 
Αλέξανδρο. Δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω 
για την εξέλιξη της ιστορίας του Αλεξάνδρου 
και της Μάριαμ, αφού ακόμα και εγώ η ίδια 
δεν γνωρίζω τι έχουν στο μυαλό τους για αυ-

τούς τους δυο ο Μιχάλης Τερζής και ο Κώ-
στας Κωστόπουλος.

Θα μπορούσε να συμβεί ή συνέβηκε 
στην πραγματική σου ζωή να ερωτευ-
τείς κάποιον δάσκαλό σου;
Αν και έχουμε πολλές ομοιότητες με τη Μά-
ριαμ που υποδύομαι, αυτό το σημείο (ο έρω-
τας της με τον δάσκαλό της) δεν είναι κάτι το 
οποίο μοιραζόμαστε.

Βλέποντας κάποιος τη σειρά θα έλεγε 
πως ταιριάζετε πολύ με τον συμπρω-
ταγωνιστή σου, κυρίως μετά το τρα-
γούδι που γράφτηκε για τη σειρά και 
το οποίο είναι αποκλειστικά για εσάς. 
Θα φανταζόσουν τον εαυτό σου ζευ-
γάρι μαζί του;
Με τον Δημήτρη Γκουτζαμάνη έχουμε μια φο-
βερή χημεία, πράγμα το οποίο αποτυπώνεται 
και στον τηλεοπτικό φακό. Όσον αφορά το 
εάν φαντάζομαι τον εαυτό μου με τον Δημήτρη 
ζευγάρι, θα σας αφήσω με την απορία.

Σε φλερτάρουν οι άντρες ή αγχώνο-
νται λόγω της αναγνωρισιμότητάς 
σου;
Δε νομίζω να έχω φτάσει σε αυτό το σημείο 
αναγνωρισιμότητας ακόμη για να φοβίζω τους 
άντρες!

Πες μας ένα ιδιαίτερο φλερτ που σου 
έκαναν;
Ιδιαίτερο φλερτ; Κάθε φλερτ που έχω δεχθεί 
έχει την ιδιαιτερότητά του, ακόμα και τα πιο 
κοινότυπα, αφού κάθε άτομο είναι ξεχωριστό 
και αποδίδει την «ατάκα» του με τον δικό του 
τρόπο.

Εσύ φλερτάρεις;
Φλερτάρω αλλά συγκρατημένα, γιατί δεν είναι 
τόσο του χαρακτήρα μου. Ανήκω στο κύμα του 
ρομαντισμού που θέλει τον άντρα με περισσό-
τερες πρωτοβουλίες στο θέμα αυτό.

Πώς θα έδειχνες σε κάποιον άντρα 
πως σου αρέσει;
Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής και των 
θέλω ενός ατόμου πιστεύω.

Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία ή τρέ-
λα που έκανες για έναν άντρα;
Είμαι μόλις 23... Τέτοια αγάπη, που να θέλει 
θυσίες εννοώ, δεν έχω ζήσει ακόμη. Επιφυ-
λάσσομαι όμως! ok!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΥΛΙΣΤΑΣ: ΠΑΝΟΣ ΓΕΡΟΛΕΜΙΔΗΣ
ΜΑΚΕ UP: ΜΑΙΡΗ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ILONA MAKE 

UP
ΜΑΛΛΙΑ: ΡΑΦΑΕΛΛΟΣ ΚΩΣΤΑ ΑΠΟ ART BY ART 

HAIRSALON
TOTAL OUTfIT GEOMETRY & CHROMA

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ: SHOEBOx
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ PAvILLION HALL ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

«ΦΛΕΡΤΑΡΩ ΑΛΛΑ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ 

ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΜΟΥ. ΑΝΗΚΩ ΣΤΟ ΚΥΜΑ 
ΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ 

ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ»
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ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ BULLYING
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗΣ

THN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
ΤΕΛΕΣΕ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ

Ο Μιχάλης 
Σοφοκλέους

Η Μικαέλλα Μέσσιου και ο Αντρέας 
Παπαχαραλάμπους
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Με την εκρηκτική Ελένη Φου-
ρέιρα και χιλιάδες κόσμου η 
Παραμυθούπολη Λευκωσίας 

άνοιξε τις πύλες της. Η Ελληνίδα τραγου-
δίστρια ήταν για άλλη μια φορά καθηλω-
τική επί σκηνής και γνώρισε την αποθέω-
ση από τους χιλιάδες θαυμαστές της στο 
νησί μας, μικρούς και μεγάλους. Η άφιξή 
της στον χώρο προκάλεσε ντελίριο εν-
θουσιασμού. Χαμογελαστή και παρά το 
κρύο ανέβηκε στη σκηνή με ένα σούπερ 
σέξι μαύρο κορμάκι και τα έδωσε όλα. 
Μάλιστα, τραγούδησε και το γιορτινό 
anthem «2020 Σ’ Αγαπώ» βάζοντάς μας 
για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέν-
νων και συνεχίζοντας την παράδοση που 
ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, αφού 
από τότε το τραγούδι έχει γίνει αναπό-
σπαστο hit των ημερών. Σε κάποια στιγ-
μή της βραδιάς πήρε το μικρόφωνο και 
έστειλε για άλλη μια φορά μήνυμα κατά 
του bullying, αναφέροντας πως «δεν πρέ-
πει να απομακρυνόμαστε και να αποστα-
σιοποιούμαστε από κανένα παιδάκι για 
να μένει μόνο του, αλλά αντιθέτως, όταν 
βλέπουμε κάποιο παιδάκι μόνο του να το 
βάζουμε στην παρέα μας». Άλλωστε και 
η ίδια στο παρελθόν είχε δεχθεί bullying 

όταν ήταν μαθήτρια. «Μικρή δεν το δι-
καιολογούσα, διερωτώμουν γιατί μου 
συμβαίνει αυτό, αλλά τώρα το κατανοώ. 
Ξέρεις, πολλές φορές σε κάνει ρατσιστή 
η κοινωνία, η τηλεόραση, οι άλλοι. Ένα 
παιδί που θα σου πει στο σχολείο “δεν 
σε κάνω παρέα γιατί είσαι από την Αλβα-
νία” δεν το κάνει επειδή το πιστεύει, το 
κάνει γιατί κάτι έχει ακούσει απ’ τον μπα-
μπά του ή τη μαμά του. Οπότε, αυτό το 
παιδί δεν γεννήθηκε ρατσιστής. Έγινε. Γι’ 
αυτό το δικαιολογώ πια. Όλα γίνονται 
για κάποιον λόγο», είπε συγκεκριμένα η 
τραγουδίστρια. Κατά την παραμονή της 
στη μεγαλόνησο συναντήθηκε για φα-
γητό σε γνωστό εστιατόριο της πρωτεύ-
ουσας με όλη την ομάδα της κυπριακής 
Eurovision, με την οποία έζησε τη σημα-
ντικότερη στιγμή της καριέρας. Αξιοση-
μείωτο είναι ότι η δημοφιλής ερμηνεύ-
τρια δέχτηκε πολλά δώρα από μικρά παι-
διά που δημιούργησαν τα ίδια. Τη επομέ-
νη ημέρα πόσταρε τα χειροποίητα δώρα 
από τα παιδιά στο Ιnstagram ευχαριστώ-
ντας τα θερμά για την αγάπη τους.  ok!   

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ BULLYING
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗΣ

THN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
ΤΕΛΕΣΕ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ

Ο Μιχάλης 
Σοφοκλέους

Ο Κωνσταντίνος 
Πετρίδης 

Η Μικαέλλα Μέσσιου και ο Αντρέας 
Παπαχαραλάμπους

Η Χριστίνα Πελεκάνου, η Πένυ Αντωνίου 
και η Μαρίλια Ευθυμίου

Ο Μάρκος και η Έλενα Μάρκου

Η Κατερίνα Χριστοδούλου, η Μαριλένα Χριστοδούλου, η Σάββια Σιακαλλή 
και η Παρασκευή Χριστοφή
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ΔΕΚΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ… ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥΣ, 
ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ 

 «ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ… ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΗ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ Η ΜΟΝΗ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ!»

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, που 
έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευ-
ση του ΟΗΕ ως η Παγκόσμια Ημέ-

ρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναι-
κών, οι Σύμβουλοι επικοινωνίας The Te@m 
υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Πρόληψης 
και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια 
(ΣΠΑΒΟ) διοργανώνουν μια δράση υποστήρι-
ξης. Σκοπός των δέκα γυναικών είναι να πα-
ροτρύνουν όλες τις γυναίκες που έχουν πέσει 
θύματα κακοποίησης να μη φοβηθούν, να μι-

λήσουν και να ζητήσουν βοήθεια. Οι γυναίκες 
που συμμετέχουν είναι η πνευμονολόγος Μα-
ρία Γεωργίου, η αναισθησιολόγος Ηλιάνα Θε-
ολογίδου, η γενική χειρουργός Βασιλική Λα-
ζάρου, η θωρακοχειρουργός Μαρία Μαϊμά-
ρη, η αναισθησιολόγος Νάταλι Μιχαηλίδου, 
η παιδοχειρουργός Χρυσή Παπαγεωργίου, η 
αναισθησιολόγος Αντιγόνη Ποντικού, η πνευ-
μονολόγος Γιώτα Ροζάνα, η γενική ιατρός Βι-
κτώρια Rudakova-Κυνηγού και η γενική ιατρός 
Νάνα Συμεωνίδου. 

Τι θεωρείται βία
Ως βία κατά των γυναικών θεωρείται κάθε 
πράξη ή απειλή πράξης βίας που συνδέεται 
με το φύλο και οδηγεί ή ενδέχεται να οδη-
γήσει σε σωματικές, σεξουαλικές, ψυχολογι-
κές, οικονομικές βλάβες ή σε οποιαδήποτε 
ταλαιπωρία της γυναίκας. Θύματα βίας μπο-
ρεί να είναι γυναίκες διαφόρων ηλικιών, φυ-
λών, μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου. 
Η ανοχή στην άσκηση βίας ή την απειλή βίας 
πλήττει το βιοτικό επίπεδο, την προσωπικότητα 
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ΔΕΚΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ… ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥΣ, 
ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ 

 «ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ… ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΗ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ Η ΜΟΝΗ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ!»

και την αξιοπρέπεια των γυναικών. Η βία είναι 
μια πτυχή στη ζωή των γυναικών, η οποία πολ-
λές φορές παραμένει αθέατη, πίσω από κλει-
στές πόρτες, είτε από φόβο είτε από ντροπή. 
Είναι ένα φαινόμενο που, αν δεν συμβαίνει 
σε εμάς, μπορεί να συμβαίνει δίπλα μας, στη 
γειτονιά μας, στη διπλανή μας και εμφανίζεται 
παντού: στο σπίτι, στην εργασία, στα σχολεία 
και στα πανεπιστήμια, στον δρόμο, στα δημό-
σια μέσα μεταφοράς και στο διαδίκτυο. Μπο-
ρεί να συμβεί σε οποιαδήποτε γυναίκα και 

κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει τη γενικότερη 
ευημερία της και να την αποτρέψει από το να 
συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία. Οποιαδή-
ποτε μορφή βίας κατά των γυναικών αποτελεί 
σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, ωστόσο εξακολουθεί να είναι διαδε-
δομένη σε όλον τον κόσμο. Η αντίληψη ότι η 
παρενόχληση ή η βία προς τις γυναίκες είναι 
φυσιολογική και αποδεκτή είναι λανθασμένη 
και πρέπει να αλλάξει. Έχουμε όλοι την ευθύ-
νη να πούμε «όχι», να απορρίψουμε ανοιχτά 

τις πράξεις βίας ή παρενόχλησης και να στα-
θούμε δίπλα στα θύματα. Οι δέκα γυναίκες 
ενώνουν τη φωνή τους με τις γυναίκες που 
αντιστέκονται, που σπάνε το φράγμα της σι-
ωπής, που παίρνουν θέση και διεκδικούν ένα 
καλύτερο μέλλον και γίνονται «το φως στο 
σκοτάδι της βίας». ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦIEΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ
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Χρυσή Παπαγεωργίου - Χειρουργός Παίδων
«Κάθε γυναίκα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να πέσει θύμα 
βίας, σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής.
Η βία δεν έχει κοινωνική τάξη, χρώμα, μορφωτικό επίπεδο, 
οικονομική κατάσταση ή ηλικία, δεν περιορίζεται σε σύνο-
ρα, δεν δικαιολογείται και μας αφορά όλους και όλες. Ο 
ρόλος των επαγγελματιών υγείας είναι καθοριστικός στην 
αναγνώριση των θυμάτων βίας. Θα πρέπει να είμαστε σε 
εγρήγορση και να έχουμε αυξημένο δείκτη υποψίας στα 
σημεία που μπορεί να υποκρύπτουν κακοποίηση. Η προ-
σέγγιση αυτών των ασθενών είναι δύσκολο εγχείρημα, η 
ανάπτυξη όμως καλής επικοινωνίας και η καλλιέργεια κλί-
ματος εμπιστοσύνης με τους ασθενείς μας διευκολύνει το 
θύμα να αποκαλύψει την κακοποίηση. Συνεπώς, ως ιατρική 
κοινότητα έχουμε υποχρέωση να αναγνωρίσουμε, να υπο-
στηρίξουμε, να ενδυναμώσουμε και να ενθαρρύνουμε τη 
γυναίκα που υφίσταται βία, να αναλάβει δράση».
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Μαρία Γεωργίου - Πνευμονολόγος
«ΒΙΑ, μια τόσο μικρή λέξη... που όμως περικλείει 
τόσο πόνο, φόβο και δυστυχία. Αυτό που περνάει 
από το μυαλό μου, όταν τύχει να ακούσω ή να δια-
βάσω για μία ακόμη ιστορία κακοποίησης, είναι 
αρχικά ένα μεγάλο ΓΙΑΤI. Μετά ΟΡΓΗ. Πώς εν έτει 
2020 μπορούν να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. 
Αντιλαμβάνομαι ότι θα συνεχίσουν να  συμβαίνουν 
όσο υπάρχει ανοχή από εμάς. Σαν γυναίκα, μητέ-
ρα και γιατρός πιστεύω στον άνθρωπο. Πιστεύω ότι 
έχει τεράστια ψυχικά αποθέματα. Οι γυναίκες, ειδι-
κά σήμερα, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να 
γίνονται αποδέκτες ψυχολογικής, σωματικής ή σε-
ξουαλικής βίας. Καμία δεν είναι μόνη, πρέπει και 
μπορούν να βρουν την εσωτερική δύναμη να μιλή-
σουν. Πρέπει να γνωρίζουν ότι τέτοιες συμπεριφο-
ρές δεν είναι αποδεκτές από κανέναν άνθρωπο». 

Μαρία Μαϊμάρη - Θωρακοχειρούργος
«Είναι ανεπίτρεπτο ενόσω ζούμε σε μια πολιτισμέ-
νη κοινωνία, με προτεραιότητα τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, να υφίσταται κακοποίηση γυναικών. Ας 
απαιτήσουμε από την πολιτεία να μην παραμένει 
απαθής στα κρούσματα βίας και κακοποίησης. 
Αυτός που ασκεί κακοποίηση πρέπει να γίνεται 
δέκτης της ανάλογης τιμωρίας του από την πολι-
τεία. Θα πρέπει οι γυναίκες να σταθούν αντιμέτω-
πες στη βία που υφίστανται, έχοντας σαν δύναμή 
τους την καθολική απαίτησή τους για αναγνώριση 
της αξιοπρέπειάς τους και των δικαιωμάτων τους. 
Στόχος μας, η κάθε γυναίκα ξεχωριστά αλλά και 
όλες μαζί να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε κακο-
ποιημένη γυναίκα. Aς σπάσουν τη σιωπή τους οι 
κακοποιημένες γυναίκες και ας διεκδικήσουν τη 
στήριξη που δικαιούνται. Εμείς τις στηρίζουμε».

Η ΣωΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ φΟΡΕΣ 
ΣυνυΠΑΡχΕΙ ΜΕ ΤΗν 
ψυχΟλΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΕξΟυΑλΙΚΗ ΒΙΑ. 
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Νάταλι Μιχαηλίδου  
Αναισθησιολόγος
«Σπάσε τη σιωπή! Πες και 
εσύ STOP! Δεν σου αξίζει 
αυτό, όσο κι αν σε κάνει να 
πιστεύεις ότι είσαι ένοχη 
για τη δική του, απαράδε-
κτη συμπεριφορά! Τα θύ-
ματα βίας συχνά δεν κα-
ταγγέλλουν το έγκλημα. 
Οι παριστάμενοι είναι ενί-
οτε απρόθυμοι να αντιδρά-
σουν. Όλοι μαζί πρέπει να 
αντιταχθούμε σ’ αυτό και 
στα στερεότυπα που κατα-
πνίγουν τη φωνή των γυναι-
κών και να δείξουμε ότι η 
βία κατά των γυναικών εί-
ναι απαράδεκτη και δεν θα 
γίνει ανεκτή από κανέναν. 
Είναι δικαίωμα κάθε κορι-
τσιού και κάθε γυναίκας να 
έχει τη δυνατότητα να ζήσει 
μια ζωή απαλλαγμένη από 
τον φόβο και τη βία».

Νάνα Συμεωνίδου
Γενική ιατρός
«Ο θύτης ενδοοικογενεια-
κής βίας ποτέ δεν παίζει δί-
καια. Καταφέρνει να πείσει 
τη γυναίκα-θύμα ότι της αξί-
ζει η βία που δέχεται. Έτσι 
η γυναίκα πιστεύει μέσα 
της ότι  πραγματικά της αξί-
ζει αυτή η παθολογική συ-
μπεριφορά. Αλλά όχι, όχι 
και πάλι όχι! Κάθε γυναίκα 
έχει δημιουργηθεί για να 
την αγαπούν, να την θαυ-
μάζουν, να την εκτιμούν, να 
την φροντίζουν, να την σέ-
βονται. Αξίζει να της αφι-
ερώνουν ποιήματα και να 
ζει περιτριγυρισμένη από 
πολύχρωμα λουλούδια. 
Όλα αυτά είναι τα υγιή χα-
ρακτηριστικά μιας σχέσης 
και η απλή συνταγή της ευ-
τυχίας. Και η ευτυχία είναι 
ασφαλής και για το σώμα 
και για την ψυχή».

Γιώτα Ροζάνα
Πνευμονολόγος
«Το σώμα πονάει, υποφέρει, για-
τρεύεται. Η ψυχή όμως σπαράζει, 
δακρύζει ασταμάτητα, θυμάται για 
πάντα. Οι ρόλοι σε αυτό το έργο εί-
ναι γνωστοί. Εκείνος που επιβεβαί-
ωσε τη δύναμή του πατώντας πάνω 
στην αξιοπρέπεια και την αυτοπεποί-
θησή της. Κι εκείνη που δέχτηκε αυ-
τήν τη συμπεριφορά σιγά σιγά και 
υπέμενε σιωπηλά, παθητικά. Εκείνη 
που δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να 
μιλήσει. Γιατί η κοινωνία την έχρησε 
θύμα με ευθύνες θύτη. Καμία γυναί-
κα δεν γεννήθηκε προορισμένη να 
δέχεται οποιαδήποτε μορφή κακο-
ποίησης. Μην ανέχεσαι! Πίστεψε 
σ’ εσένα. Μπορείς και πρέπει να 
αρνηθείς τον  ρόλο του αφανούς 
ήρωα, που κρύβεται και βάζει την 
ψυχή του και το σώμα του υποθήκη 
για την ευτυχία των άλλων. Mίλησε. 
Αντίδρασε. Ως γυναίκα, ως άνθρω-
πος, ως γιατρός, είμαι μαζί σου, δί-
πλα σου».

Αντιγόνη Ποντικού
Αναισθησιολόγος
«Γυναίκα εργαζόμενη, νέα ή με-
γαλύτερης ηλικίας, παντρεμένη 
ή ελεύθερη, επιστήμονας ή μη, 
η καθεμιά με τη δική της εμπει-
ρία και θέση στην κοινωνία, που 
μέσα της κρατά καλά κρυμμένο 
το μυστικό. Μυστικό που το μοι-
ράζεται μόνο με τον εαυτό της. 
Διαρκής σιωπή, τυλιγμένη καλά 
κάτω από το πέπλο της βίας, που 
συμβαδίζει με τον φόβο, την 
ντροπή. Το ερώτημα «γιατί συνέ-
βη σε μένα αυτό» πάντα περνά 
από το μυαλό κάθε κακοποιημέ-
νης γυναίκας και συνήθως ακο-
λουθεί το αίσθημα της ενοχής, 
μήπως δηλαδή φταίω, μήπως το 
προκάλεσα με τη συμπεριφορά 
μου; ‘’Σπάσε τη σιωπή, δεν εί-
σαι μόνη’’. Δεν είσαι η μόνη. Η 
ζωή συνεχίζεται. Αξίζεις να ζεις 
την κάθε στιγμή της ζωής σου με 
ελευθερία και αξιοπρέπεια γιατί 
είσαι ΕΣΥ».
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Ηλιάνα Θεολογίδου
Αναισθησιολόγος
«Ακούγοντας και μόνο ότι ακόμη μια γυ-
ναίκα έχει κακοποιηθεί, εγώ προσωπικά 
συγκλονίζομαι και εξοργίζομαι. Ως για-
τρός, ως γυναίκα, δεν μπορώ με τίποτα να 
δεχτώ ότι η ανθρώπινη υπόσταση φθήνυνε 
τόσο πολύ. Προφανώς αυτό δεν είναι τυ-
χαίο. Υποδηλώνει ότι η παρενόχληση και η 
κακοποίηση προς τις γυναίκες είναι ακόμα 
αποδεχτή. Ε, λοιπόν, δεν είναι! Απευθύνο-
μαι σε σένα, γυναίκα. Αποκλειστικά εσύ μ' 
ενδιαφέρεις. Η τοξική αρρενωπότητα και η 
εκδήλωσή της με τη μορφή βίας εις βάρος 
σου είναι καιρός να λάβει τέλος. Στο ζη-
τάω εγώ η τυχαία, η άγνωστη, η γνωστή, η 
φίλη, η αδελφή, η μάνα. Δεν είσαι η μόνη. 
Το κοριτσάκι που βλέπεις απέναντι στο ζη-
τάει κι αυτό. Πρέπει να σωθείς, για να το 
σώσεις. Ένα βήμα μένει. Σπάσε τη σιωπή.»

Bικτώρια Rudakova-
Κυνηγού - Γενική ιατρός
«Μια γυναίκα που κακοποιεί-
ται, ζει μόνιμα με φόβο, ντρο-
πή και ενοχές, ενώ παράλληλα 
πιστεύει ότι δεν μπορεί να κάνει 
κάτι για να αλλάξει την κατά-
σταση που βιώνει. Οι γυναίκες 
που κακοποιούνται, θυματοποι-
ούνται, αποκτούν το αίσθημα 
της αδυναμίας και παραμένουν 
σε μια σχέση καταχρηστικών 
συμπεριφορών. Σπάσε λοιπόν 
τις αλυσίδες του φόβου και της 
σιωπής, σπάσε τον κύκλο της 
βίας. Δεν φταις εσύ, δεν πρέπει 
να ντρέπεσαι, δεν είσαι μόνη. 
Πάρε τη ζωή στα χέρια σου, 
ζήτησε βοήθεια, στήριξη, δικαι-
οσύνη».

Βάσω Λαζάρου
Γενική χειρουργός
«Η βία σε βάρος των γυναικών συντηρείται 
όσο κοινωνικό σύνολο και κράτος αρνούνται 
να δουν την αλήθεια κατάματα. Ότι οι μώλω-
πες στο σώμα μιας γυναίκας δεν οφείλονται 
σε κάποια ‘’τυχαία’’ πτώση σε ένα έπιπλο του 
σπιτιού. Ότι η σωματική, λεκτική, οικονομική 
ή ψυχολογική βία κατά των γυναικών, μπορεί 
να βρίσκεται στο σπίτι, στην εργασία, έξω 
στον δρόμο. Η βία και η αντιμετώπιση του 
φαινομένου δεν μπορεί να φορτώνεται στους 
ώμους των γυναικών θυμάτων. Η Αστυνομία 
οφείλει να διερευνά σε βάθος όλες τις κα-
ταγγελίες. Εμείς, ως επαγγελματίες υγείας, 
πρέπει να διακρίνουμε τα τραύματα των γυ-
ναικών θυμάτων, να ενημερώνουμε άμεσα 
τους αρμοδίους και να στεκόμαστε δίπλα 
τους. Μαζί, σαν σύνολο. Μόνο αν γίνει υπό-
θεση όλων, η σιωπή θα σπάσει».
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Μια διαφορετική έκθεση είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι επι-
σκέπτες στο IMC EXPO CENTER (στον χώρο του πρώην 
Madisons) στη Λευκωσία, όπου περιηγηθήκαν μέσα στον ολο-

ζώντανο, τρισδιάστατο, ειδικά διαμορφωμένο κόσμο της και έγιναν πρω-
ταγωνιστές στις ιστορίες της φαντασίας τους. Η απολαυστική αυτή έκ-
θεση αποτελείται από τρισδιάστατους επαγγελματικούς πίνακες τέχνης, 
ψηφιακές εικόνες, σκηνικά ψευδαίσθησης, αλλά και ειδικά τρισδιάστατα 
διαμορφωμένα δωμάτια. Πρόκειται για μία καθόλα διαδραστική εμπειρία 
που αποτελείται από 31 εκθέματα με καλλιτεχνική, εκπαιδευτική και ψυ-
χαγωγική κατεύθυνση, που αναμένεται να γαργαλίσει τις αισθήσεις μας. 
Σε αυτήν, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες μπορούν πρακτικά να γίνουν μέρος 
των σκηνικών, ποζάροντας μαζί τους στον φωτογραφικό φακό. Το κάθε 
έκθεμα προσφέρει και μία διαφορετική εμπειρία δίνοντας στους συμμετέ-
χοντες την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν με αυτά και να γίνουν ο κεντρι-
κός ήρωας ή ο σκηνοθέτης της ιστορίας που θα επιλέξουν στη φαντασία 
τους. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν μάχες με δεινόσαυ-
ρους, να περπατήσουν στο φεγγάρι, να γίνουν γίγαντες, να παίξουν με 
το βάψιμο της Μόνα Λίζας και να μεταμορφωθούν σε μαχητές Νίντζα. 
Η 3D Illusion Exhibition αποτελεί έναν αυθεντικό Instagram παράδεισο, 
αφού οι φωτογραφίες από αυτή την εμπειρία κάνουν τον μαγικό κόσμο 
της ακόμα πιο αληθινό. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Κυρια-
κή 26 Ιανουαρίου από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00 – 20.00, και 
Σαββατοκύριακο 10.00 – 20.00. Χορηγοί επικοινωνίας Ράδιο Πρώτο και 
Check In Cyprus. Διοργανωτές: Mοοnlight Show Productions & Infunction 
Services.  ok!   

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΩΣ

 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ
ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ!

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 3D ILLUSION 
EXHIBITION ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ IMC EXPO 
CENTER ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ, 
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ

3D ILLUSION EXHIBITION

Η Χέλεν Κατσαμπά

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γίνουν οι κεντρικοί ήρωες 
και πρωταγωνιστές που θα επιλέξουν στη φαντασία τους.



29

Η Χριστίνα Πατσαλίδου και ο Στέλιος Πισής

Η Χέλεν Κατσαμπά



30

ΤΟΝ ΠΟΛΥΤΑΛΑΝΤΟ ΗΘΟΠΟΙΟ ΤΟΜ ΧΑΝΚΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗN ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ 
ΟΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗN ΤΑΙΝΙΑ «THE POST: ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ» ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, ΣΤΟ NOVACINEMA1HD

ΤΟΝ ΠΟΛΥΤΑΛΑΝΤΟ ΗΘΟΠΟΙΟ ΤΟΜ ΧΑΝΚΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗN ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ 

TΟΜ ΧΑΝΚΣ
«ΔΕΝ ΕΜΠΝΕΩ ΦΟΒΟ» 

Ο γνωστός σε όλους Τομ Χανκς 
δεν επιθυμεί να υποδύεται τον 
ρόλο του κακού στις ταινίες του. 

Σε πρόσφατη συνέντευξή του εξήγησε τον 
λόγο που αδυνατεί να παίξει τον ρόλο του 
κακού: «Εδώ και καιρό έχω αναγνωρίσει 
στον εαυτό μου ότι δεν εμπνέω φόβο σε 
κανέναν. Αυτό είναι διαφορετικό από το 
να είσαι καλός, το καταλαβαίνετε; Θεωρώ 
πως κρύβω κάτι το μυστήριο. Αλλά δεν εί-
ναι αυτό της κακοβουλίας. Αν δεν παίρνω 
ποτέ αυτούς τους ρόλους είναι γιατί οι κα-

κοί, σε γενικές γραμμές, διακατέχονται σε 
έναν βαθμό από κάτι κακόβουλο, που δεν 
μπορώ να προσποιηθώ», και γι’ αυτόν τον 
λόγο δεν το πράττει. Ο 63χρονος πλέον 
ηθοποιός το 2002 έπαιξε τον ρόλο ενός 
συμπαθητικού, ωστόσο, δολοφόνου στην 
ταινία «Ο δρόμος της Απώλειας», τον κα-
κοποιό στο «Cloud Atlas» το 2012, και 
τον ρόλο του «κακού» στην ταινία «Ο Κύ-
κλος», με συμπρωταγωνίστριά του την Έμα 
Γουάτσον. Στην ταινία «The Post: Απαγο-
ρευμένα μυστικά», που θα κάνει πρεμιέρα 

στο Novacinema1HD την Κυριακή, 15 Δε-
κεμβρίου, o δημοφιλής ηθοποιός μαζί με 
τη συμπρωταγωνίστριά του όμως έρχονται 
να ρίψουν κυβερνήσεις. Σύμφωνα με το 
σενάριο της ταινίας, η ιδιαίτερη συνεργα-
σία ανάμεσα στην πρώτη γυναίκα εκδότη 
εφημερίδας, Κέι Γκράχαμ, και στον συντά-
κτη Μπεν Μπράντλι, θα τους οδηγήσει να 
αποκαλύψουν και να δημοσιεύσουν ένα 
τεράστιο σκάνδαλο, που αφορά κυβερνη-
τικά μυστικά τριών δεκαετιών και τεσσά-
ρων Αμερικανών Προέδρων. Οι δυο τους 
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ΤΟΝ ΠΟΛΥΤΑΛΑΝΤΟ ΗΘΟΠΟΙΟ ΤΟΜ ΧΑΝΚΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗN ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ 
ΟΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗN ΤΑΙΝΙΑ «THE POST: ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ» ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ, ΣΤΟ NOVACINEMA1HD

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΗ NOVA CYPRUS

ΔωΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟλΟΣ Ο ΕξΟΠλΙΣμΟΣ 
μΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕλΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!

ΖΗΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΗΝ μΟΝΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗμΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕμΠΕΙΡΙΑ ΧωΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ

μΕ μΟΝΟ €22.04/μΗΝΑ.
 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑλΕΣΤΕ 2200 2200

OI TAINIEΣ
ΠΟΥ ξΕΧωΡΙΣΑμΕ
ΣΤΟ NOVACINEMA1HD
ΚΑΙ ΣΤΟ NOVA ON 
DEMAND ΚΑΘ' ΟλΗ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕμΒΡΗ

ΤΡΙΤΗ
3/12 Hotel Mumbai
10/12  The Best of Enemies
17/12 Teen Spirit
24/12 It’s Christmas Eve
31/12 Missing Link

ΠΕμΠΤΗ
5/12 Sleeper
12/12 Welcome Home
19/12 All is True
26/12 The Apollo

ΣΑΒΒΑΤΟ 
7/12  Daughter of the 

Wolf
14/12 Saving Christmas
21/12  Fighting with my 

family
28/12  Nancy Drew 

and the Hidden 
Staircase

ΚΥΡΙΑΚΗ
1/12 Cold Pursuit
8/12  Hell boy – Rise of 

the Blood Queen
15/12 The Post
22/12 Wonder Wheel
29/12 The Lego movie 2

καλούνται να γεφυρώσουν τις 
διαφορές τους, προκειμένου 
να ρίξουν φως σε κρυμμένα 
μυστικά του κράτους, θέτο-
ντας όμως σε κίνδυνο τόσο 
τις καριέρες τους, όσο και την 
προσωπική τους ελευθερία. Ο 
σκηνοθέτης της ταινίας Στίβεν 
Σπίλμπεργκ τα βάζει με τον 
Ντόναλντ Τραμπ, οποίος δεν 
έχει και τις καλύτερες σχέσεις 
με τον Τύπο, συμπράττοντας με 
τον Τομ Χανκς και την Μέριλ 
Στριπ, οι οποίοι απέσπασαν 
έξι υποψηφιότητες για Χρυσή 
Σφαίρα. Η υπόθεση «Φάκελοι 
του Πενταγώνου» (Pentagon 
papers) αποτελεί αφορμή για 
να τεθούν επί τάπητος σημα-
ντικά ζητήματα σε νευραλγική 
στιγμή για την Αμερική, όπως 
θεωρεί ο ίδιος ο Σπίλμπεργκ, 
που δήλωσε πως αυτή η ταινία 
έπρεπε να γυριστεί την κατάλ-
ληλη στιγμή. Από τη μεριά της 
η Μέριλ Στριπ καταθέτει για 
άλλη μια φορά μια σημαντική 
ερμηνεία, ενώ η ίδια αναφερο-
μένη στον Τομ Χανκς διευκρι-

νίζει ότι ο Σπίλμπεργκ φαίνεται 
να πετυχαίνει τον στόχο του, 
κάνοντας αυτό που ξέρει καλά, 
να διαλέγει τους κατάλληλους 
ηθοποιούς κάνοντας τις καλύ-
τερες ταινίες. Να σημειωθεί ότι 
η Μέριλ Στριπ και ο Τομ Χανκς 
έχουν βρεθεί για πρώτη φορά 
στην ίδια οθόνη, ενώ με τον 
Στίβεν Σπίλμπεργκ έχουν μια 
σταθερή και πετυχημένη συνερ-
γασία. Εκτός από τη δημοφιλή 
ταινία «Τhe Post»: Aπαγορευμέ-
να μυστικά», κατά τη διάρκεια 
του Δεκεμβρίου θα πραγμα-
τοποιηθούν και άλλες πρεμιέ-
ρες στο Novacinema1HD, με 
δημοφιλείς πρωταγωνιστές. 
Όλες οι ταινίες των καναλιών 
NovacinemaHD από τα πρώτα 
κιόλας λεπτά προβολής τους 
είναι διαθέσιμες και στην υπη-
ρεσία Nova On Demand, ώστε 
ο τηλεθεατής να μπορεί να τις 
παρακολουθήσει στον δικό του 
χρόνο. ok!

ΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕPΑ
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Από τη βραδιά δεν έλειψαν και οι στιγμές 
αυθόρμητου γέλιου που προκάλεσε το κωμικό 
ντουέτο Κριστιάνας Γεωργίου και Ηλία Ανδρέου, 
οι οποίοι διακωμώδησαν τη συμπεριφορά ενός 
Κύπριου σε gourmet εστιατόριο.

Η Executive Director του ομίλου 
εταιρειών Βάσσος Ηλιάδης, 
Ιωάννα Μαρία Ηλιάδη

15 ΧΡΟΝΙΑ
Ο μεγΑλυτεΡΟσ γΑστΡΟΝΟμΙκΟσ 

θεσμΟσ τησ κυπΡΟυ
85 υπΟψηφΙΑ εστΙΑτΟΡΙΑ σε 12 

κΑτηγΟΡΙεσ κΑΙ 8 τΙμητΙκΑ βΡΑβεΙΑ

Cyprus Eating awards 2019

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης, Διευθύνων Σύμ-
βουλος του Συγκροτήματος ΔΙΑΣ και Τηλεόρα-
σης ΣΙΓΜΑ, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους 
κάνοντας μια συγκινητική αναδρομή στη 15χρο-
νη πορεία του θεσμού και ταυτόχρονα αποκάλυ-
ψε το νέο project, Cyprus Food Festival.

Τα Cyprus Eating Awards 2019, που παρου-
σίασε η Nespresso και στήριξε η Τράπεζα 
Κύπρου, πραγματοποιήθηκαν σε μία εξαίρε-

τη τελετή την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου, στο Parklane, 
a Luxury Collection Resort & Spa στη Λεμεσό, 
με παρουσιάστρια τη λαμπερή Ελένη Τσολάκη.
Τα βραβεία τέθηκαν υπό την αιγίδα του Υφυ-
πουργού Τουρισμού. Τους εκλεκτούς καλεσμέ-
νους των 15ων Cyprus Eating Awards περίμενε 
ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Με την είσοδό τους 
στον χώρο τούς περίμενε ένα ποτήρι εκλεκτής 
σαμπάνιας Jacquard, το οποίο συνόδευσαν με 
κρύα καναπεδάκια. Το σύνθημα για την έναρξη 
της βραδιάς έδωσε η Ελένη Τσολάκη, η οποία 

καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και κάλεσε 
στο βήμα τον Χρύσανθο Τσουρούλλη, Διευθύνων 
Σύμβουλος Συγκροτήματος ΔΙΑΣ και Τηλεόρασης 
ΣΙΓΜΑ, ο οποίος έκανε μία αναδρομή στα 15 
χρόνια του θεσμού. Επίσης αποκάλυψε και ένα 
νέο project, που ετοιμάζει το Check In Cyprus, 
το Cyprus Food Festival, όπου θα συμμετέχουν 
τα καλύτερα και σπουδαιότερα εστιατόρια της 
Κύπρου. Το εντυπωσιακό μενού της βραδιάς 
έφερε την υπογραφή του πολυβραβευμένου 
Καταλανού Chef Paco Pérez, ο οποίος κατέχει 
συνολικά πέντε αστέρια Michelin, για το εστιατό-
ριο Miramar στην Καταλονία, το Enoteca-Hotel 
Apts στη Βαρκελώνη και για το Cinco by Paco 

Pérez στο Βερολίνο. Το δείπνο ετοιμάστηκε με 
την υποστήριξη των Executive Chef του Parklane, 
a Luxury Collection Resort & Spa, Σπύρου Ηλία και 
της ομάδας του. Για το κορυφαίο γαστρονομικό 
γεγονός της χρονιάς έδειξαν έντονο ενδιαφέρον 
τόσο τα εστιατόρια όσο και οι αναγνώστες του 
Check In Cyprus, οι οποίοι στήριξαν τον θεσμό 
με 84.731 ψήφους, ένα νούμερο που δείχνει την 
έμπρακτη αγάπη του κόσμου για τα βραβεία.  ok!  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΕΣΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΩΥΣΕΣΩΣ 

Η αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του 
Συγκροτήματος ΔΙΑΣ και Τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ, 
Μαρία Κυριάκου.
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Από τη βραδιά δεν έλειψαν και οι στιγμές 
αυθόρμητου γέλιου που προκάλεσε το κωμικό 
ντουέτο Κριστιάνας Γεωργίου και Ηλία Ανδρέου, 
οι οποίοι διακωμώδησαν τη συμπεριφορά ενός 
Κύπριου σε gourmet εστιατόριο.

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου έκανε 
εμφάνιση - έκπληξη ερμηνεύοντας 
αγαπημένα τραγούδια.

15 ΧΡΟΝΙΑ
Ο μεγΑλυτεΡΟσ γΑστΡΟΝΟμΙκΟσ 

θεσμΟσ τησ κυπΡΟυ τΑ CYPRUS EATING 

AWARDS θΑ 

πΡΟΒληθΟυΝ 

τηΝ τετΑΡτη 18 

ΔεκεμΒΡΙΟυ, στΙσ 

22:15, ΑπΟ τηΝ 

τηλεΟΡΑση σΙγμΑ

H παρουσιάστρια της βραδιάς Ελένη 
Τσολάκη με δημιουργία ΕΦΙ COUTURE

Ο Executive Chef του Parklane, 
a Luxury Collection Resort & Spa 
Σπύρος Ηλία και ο Chef Paco 
Pérez.
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Η εντυπωσιακή είσοδος του ξενοδοχείου 
Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa
που καλωσόριζε τους καλεσμένους των 
Cyprus Eating Awards.

Η εταιρεία MINIMAL FLOWERS και ο Μάριος Μάρκου επιμελήθηκαν
την κεντρική δημιουργία των τραπεζιών, επιλέγοντας από την ΙΚΕΑ 
Κύπρου

Το δείπνο ολοκληρώθηκε με καφέ Nespresso Ristretto
Origin India

Οι καλεσμένοι συνόδευσαν το υπέροχο φαγητό τους 
με κρασιά από τo Οινοποιείο Παπαγιαννάκος και 
Κουμανδαρία St. Nicholas.

H ομάδα διακόσμησης της ΙΚΕΑ Κύπρου 
επιμελήθηκε τη διαμόρφωση του χώρου

Το ποτό καλωσορίσματος 
ήταν ποτήρι με σαμπάνια 
Jacquart

Oι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ανθρακού-
χο φυσικό μεταλλικό νερό San Pellegrino και φυσικό μεταλλι-
κό νερό από τους λόφους της Τοσκάνης Acqua Panna

Ο ειδικός εξοπλισμός παραχωρήθηκε
από την εταιρεία Partycity
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ
μπεμπα, ΛεΥΚΩσΙα
Το βραβείο απένειμε ο Υφυπουργός Τουρισμού, 
Σάββας Περδίος και το παρέλαβε ο ιδιοκτήτης 
Θωμάς Μπέκας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑ
BOTTEGA AMARO, ΛεΥΚΩσΙα
Ο ιδιοκτήτης Παύλος Κυριάκου παρέλαβε 
το βραβείο από τον Υφυπουργό Τουρισμού, 
Σάββα Περδίο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΨΑΡΙ
THE OLD NEIGHBORHOOD (Τα ΨαΡαΚΙα 
ΤοΥ νΙΚοΥ), Λεμεσοσ
Το βραβείο απένειμαν ο Γιώργος Λακκοτρύπης, 
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανί-
ας και η Μαρία Κυριάκου, Αναπληρώτρια Διευ-
θύνουσα Σύμβουλος Συγκροτήματος ΔΙΑΣ και 
Τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ, με τον ιδιοκτήτη Νίκο Σαβ-
βίδη να το παραλαμβάνει συγκινημένος.

Οι νικητές των 15ων Cyprus Eating Awards 2019,
στην καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία στο τέλος της βραδιάς.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
- ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
VIVALDI BY MAVROMMATIS, FOUR SEASONS HOTEL, ΛΕΜΕΣΟΣ
Το βραβείο απένειμε η Έφη Πρατσόλη, Marketing Manager Nespresso Hellas 
και ο Τόνυ Δημητρίου, πρωταγωνιστής στη σειρά εποχής του ΣΙΓΜΑ «Γαλάτεια» 
και το παρέλαβαν ο Γιώργος Μουσκής, Quality Director του ξενοδοχείου Four 
Seasons και ο Head Chef Σταύρος Κακοφεγγίτης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ NICE PRICE
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ο ιδιοκτήτης Μαξιμιλιανός Τρίγκας παρέλαβε το βραβείο από τον Μιχάλη 
Παναγίδη, Γενικό Διευθυντή Υπεραγορών Σκλαβενίτης Κύπρου και την Κωνστα-
ντίνα Ευριπίδου, παρουσιάστρια της εκπομπής του ΣΙΓΜΑ «Όλα Καλά».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ
THE GRILL, PARKLANE, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA, 
ΛΕΜΕΣΟΣ
O F & B Manager του ξενοδοχείου, Λεωνίδας Δρογκάρης και ο Στέ-
φανος Αρδαμίδης, Assistance General Manager του εστιατορίου, πα-
ρέλαβαν το βραβείο από την Έφη Πρατσόλη, Marketing Manager 
Nespresso Hellas και τον Τόνυ Δημητρίου, πρωταγωνιστή στη σειρά 
εποχής του ΣΙΓΜΑ «Γαλάτεια».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΕψΙΛΟν RESTO BAR, ΜΑΡΙνΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Το βραβείο απένειμε η Δρ Στέλλα Μουζουρίδου Δάμσα, Διευθύντρια Περιφέρει-
ας Λευκωσίας της Τράπεζας Κύπρου και ο Κρατίνος Σωκράτους, Director of Sales 
and Marketing του Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa στον διευθυντή του 
εστιατορίου Φίλιππο Λιωσή και Μάριο Νικολάου CEO της PNS Retaurants Ltd.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ BAR/ RESTAURANT
PATIO COCKTAIL WINE TAPAS BAR, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οι ιδιοκτήτες Γιώργος Βαρδακαστάνης και Γιάννης Μιχαήλ μαζί με τον 
διευθυντή Δημήτρη Φρίξου παρέλαβαν το βραβείο από την Δρα Στέλ-
λα Μουζουρίδου Δάμσα, Διευθύντρια Περιφέρειας Λευκωσίας της 
Τράπεζας Κύπρου και τον Κρατίνο Σωκράτους, Director of Sales and 
Marketing του Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019
ΤΡΑΧΑνΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ», ΣΤΑΤΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ,
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
Το τιμητικό βραβείο απένειμε ο Γιώργος Σαββίδης, Υπουργός Δικαιο-
σύνης και Δημοσίας Τάξεως, στον διευθυντή Χριστοφή Νέστωρος.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BEST GASTROPUB BY KEO BEER
DRAUGHT MICROBREWERY, Λεμεσοσ
Η Νάγια Ραπτάκη, Διευθύντρια Marketing και πωλήσεων της Lanitis Entertainment, 
παρέλαβε το βραβείο από τους Γιώργο Ευριπιώτη, Marketing Manager της 
KEO και τη Γεωργία Τουτουντζιάν, Εμπορική Διευθύντρια Συγκροτήματος ΔΙΑΣ 
και Τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΒΑ ΚΡΑΣΙΩΝ
THE GRILL, PARKLANE, A LUXURY COLLECTION RESORT 
& SPA, Λεμεσοσ
To τιμητικό βραβείο παρέλαβε ο Head Somellier, Γιώργος Λουκάκης, από τους 
Στέφανο Γεώργα, Διευθυντή Πωλήσεων του Οινοποιείου Παπαγιαννάκος και 
τον Γιώργο Κασσιανό, Πρόεδρο Οινοχόων Κύπρου.

ΒΡΑΒΕΙΟ BEST DESIGN, SPONSORED
BY IKEA
THE JOLLY JOKER, ΛεΥΚΩσΙα
Το τιμητικό βραβείο απένειμαν η Σοφία Βορκά, Marketing Manager 
της IKEA Κύπρου και ο Ανδρέας Γιώρτσιος, ραδιοφωνικός παρα-
γωγός του Super FM, στους ιδιοκτήτες Τέλης Αριστείδη, Κωνστα-
ντίνο Ταλάσιη και Γιώργος Χατζημηνά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ CHECK IN
PIER ONE CAFÉ RESTOBAR, Λεμεσοσ
Η Πόπη Βακή, Αρχισυντάκτρια Check In Cyprus 
και η Θεώνη Παναγή, Αρχισυντάκτρια της δι-
αδικτυακής έκδοσης του Check In Cyprus, 
απένειμαν το βραβείο στον Διευθυντή Λεω-
νίδα Τσιγγέρη και στον περιφερειακό διευθυ-
ντή της PHC Franchised Restaurants Public Ltd, 
Κωνσταντίνο Γεωργίου.

ΒΡΑΒΕΙΟ BEST 
DESTINATION,
POwERED BY MINI
αΙΓαΙον, ΛεΥΚΩσΙα
Το τιμητικό βραβείο απένειμαν ο Γιώργος 
Ρούσσος, Marketing Manager της εται-
ρείας Χαράλαμπος Πηλατούτας και η 
Σόφη Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Γραφείου 
Τύπου και Πληροφοριών, στον ιδιοκτήτη 
Παύλο Κυριάκου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BEST BRUNCH - CHECK IN 
SPECIAL AWARD 2019
THE COOKHOUSE, Λεμεσοσ
Οι ιδιοκτήτριες Αντριάνα Ιακώβου και Έλενα Ιακώβου παρέλα-
βαν το βραβείο από την Πόπη Βακή, Αρχισυντάκτρια Check 
In Cyprus και την Θεώνη Παναγή, Αρχισυντάκτρια της διαδι-
κτυακής έκδοσης του Check In Cyprus.

ΒΡΑΒΕΙΟ BEST SERVICE ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
THE GRILL ROOM, AMATHUS BEACH HOTEL, Λεμεσοσ
Το τιμητικό βραβείο απένειμαν ο Νικόλας Κυθρεώτης, Εκτελεστικός Διευ-
θυντής του Intercollege και η Μαρία Κάνθερ, ραδιοφωνική παραγωγός 
του Ράδιο Πρώτο και τον παρέλαβε η Head Somelier του εστιατορίου, 
Alicia Tosoudes και ο F & B and Sales Manager του ξενοδοχείου, Χρή-
στος Παναγιώτου. 
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Παρουσίασε η Nespresso

στηρίξε η τραΠεζα ΚυΠρου 

Χορηγοί: Φυσικό Νερό Acqua Panna, San 
Pellegrino, Οινοποιείο Παπαγιαννάκος, Παγωτά 

Mövenpick, Σαμπάνια Jacquart, ΙΚΕΑ Κύπρου, Μπίρα 
ΚΕΟ, Σκλαβενίτης, Προγράμματα μαγειρικής και 
ζαχαροπλαστικής του Intercollege, Υπεραγορές 

Σκλαβενίτης Κύπρου.

Χορηγοσ Φίλοξενίασ:
Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa

Χορηγοσ ταξίδίωτίΚων εμΠείρίων:
Holiday Tours

powered by MINI

υΠοστηρίΚτεσ
Landas Colour, Cόneq Conference Equipment, Partycity 

Cyprus Event Services, Minimal Flower

Η καταμέτρηση των ψήφων έγινε με την εγκυρότητα
του Intercollege.

δίοργανωση: Check In Cyprus

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ
ΜΠΕΜΠΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

BOTTEGA AMARO, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΨΑΡΙ
THE OLD NEIGHBORHOOD (ΤΑ ΨΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ), 

ΛΕΜΕΣΟΣ
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

VIVALDI BY MAVROMMATIS, FOUR SEASONS HOTEL, 
ΛΕΜΕΣΟΣ

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ

THE GRILL, PARKLANE, A LUXURY COLLECTION RESORT & 
SPA, ΛΕΜΕΣΟΣ

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΕΨΙΛΟΝ RESTO BAR, ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ BAR/RESTAURANT
PATIO COCKTAIL WINE TAPAS BAR, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΤΡΑΧΑΝΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»,
ΣΤΑΤΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΕΠ. ΠΑΦΟΥ

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ NICE PRICE
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BEST GASTROPUB BY KEO BEER

DRAUGHT MICROBREWERY, ΛΕΜΕΣΟΣ
 

ΒΡΑΒΕΙΟ BEST SERVICE ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
THE GRILL ROOM, AMATHUS BEACH HOTEL, ΛΕΜΕΣΟΣ 

 
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΒΑ ΚΡΑΣΙΩΝ

THE GRILL PARKLANE, A LUXURY COLLECTION RESORT & 
SPA, ΛΕΜΕΣΟΣ

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BEST BRUNCH-CHECK IN SPECIAL 

AWARD 2019
ΤHE COOKHOUSE, ΛΕΜΕΣΟΣ

 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

PIER ONE CAFÉ RESTOBAR, ΛΕΜΕΣΟΣ
 

ΒΡΑΒΕΙΟ BEST DESIGN, SPONSORED BY IKEA
THE JOLLY JOKER, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
ΒΡΑΒΕΙΟ BEST DESTINATION, POWERED BY MINI

ΑΙΓΑΙΟN, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
 

ΒΡΑΒΕΙΟ BEST CONCEPT
MA, RADISSON BLU HOTEL, ΛΑΡΝΑΚΑ

 
ΒΡΑΒΕΙΟ CHEF OF THE YEAR

DAVID GOODRIDGE
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ
ΛΑΜΠΡΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΒΕΡΝΑ

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑΚΙ ΤΟΥ ΜΕΛΗ,
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΠ. ΛΕΜΕΣΟΥ

οι εταιρειεσ που στηριξαν τον θεσμο

Για περισσοτερεσ πΛηροΦοριεσ στο τευΧοσ του CHeCK IN
Που ΚυΚλοΦορεί Καί στο CHeCKINCyprus.CoM

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΣΟΥΒΛΑΚΙ
ΛΑΜΠΡΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ο ιδιοκτήτης αλέξανδρος Καρολίδης παρέλαβε 
το βραβείο από τον ηλία ανδρέου, ηθοποιό στη 
σειρά εποχής του σιΓμα «Γαλάτεια» και την Κρι-
στιάνα Γεωργίου, ηθοποιό στη σειρά «Γαλάτεια» 
και ραδιοφωνικό παραγωγό του ράδιο πρώτο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑΚΙ ΤΟΥ ΜΕΛΗ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΠ. ΛΕΜΕΣΟΥ
ο ηλίας ανδρέου, ηθοποιός στη σειρά εποχής 
του σιΓμα «Γαλάτεια» και η Κριστιάνα Γεωργίου, 
ηθοποιός στη σειρά «Γαλάτεια» και ραδιοφωνικός 
παραγωγός του ράδιο πρώτο, απένειμαν το βρα-
βείο στη μαρία Λεωνίδου.

ΒΡΑΒΕΙΟ BEST CONCEPT
MA, RADISSON BLU HOTEL, ΛΑΡΝΑΚΑ
ο μάνος μωυσέως Marketing & Communication 
Director της Quality Group, παρέλαβε το τιμητικό 
βραβείο από τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Χρι-
στοφόρου.

ΒΡΑΒΕΙΟ CHEF OF THE YEAR
DAVID GOODRIDGE
το τιμητικό βραβείο απένειμε ο Χρύσανθος τσου-
ρούλλης, Διευθύνων σύμβουλος συγκροτήμα-
τος Διασ και τηλεόρασης σιΓμα, στον David 
Goodridge.

Τα βραβεία των 15ων Cyprus Eating Awards 2019

υΠο την αίγίδα του υΦυΠουργείου τουρίσμου
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Westlife

Το δυναμικο comeback,
η περιοδεια και ο νεος διςκος!

To ιρλανδικο pop ςυγκροΤημα ΤραγουδιςΤών Της δεκαεΤιας 
Του '90, που ξεςηκώςε Τα πληθη, επεςΤρεψε δριμυΤερο μεΤα 
απο ςχεδον μια δεκαεΤια και εβαλε πλώρη για νεο διςκο.
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Το δυναμικο comeback,
η περιοδεια και ο νεος διςκος!

To ιρλανδικο pop ςυγκροΤημα ΤραγουδιςΤών Της δεκαεΤιας 
Του '90, που ξεςηκώςε Τα πληθη, επεςΤρεψε δριμυΤερο μεΤα 
απο ςχεδον μια δεκαεΤια και εβαλε πλώρη για νεο διςκο.

Ο Νίκι Μπάιρν, ο Κίαν Έγκαν, ο Μαρκ 
Φίχιλι και ο Σέιν Φίλαν ένωσαν τις δυ-
νάμεις τους και κατέκτησαν και πάλι τη 

μουσική βιομηχανία με το άλμπουμ «Spectrum». 
Όσον αφορά το πέμπτο μέλος της μπάντας, 
ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει συμφωνή-
σει σε αυτό το comeback.

Πώς σχηματίστηκαν
Ο Κίαν Έγκαν, ο Μαρκ Φίχιλι και ο Σέιν Φίλαν 
ήταν συμμαθητές στο Κολέγιο Σάμερχιλ στο Σλί-
γκο Ιρλανδίας. Και οι τρεις συμμετείχαν σε μία 
σχολική παραγωγή του «Grease» μαζί με άλ-
λους συντελεστές από το Σλίγκο. Αυτή θεωρεί-
ται ως η αρχή της σταδιοδρομίας των Westlife. 
Το συγκρότημα, με μάνατζερ τη χορογράφο 
Μαίρη ΜακΝτόνα και άλλα δύο ανεπίσημα 
πρόσωπα, κυκλοφόρησαν ένα single με τίτλο 
«Together Girl Forever».
Ο Λούις Γουόλς, ο μάνατζερ του ιρλανδικού 
αγορίστικου συγκροτήματος «Boyzone», γνω-
ρίστηκε με το συγκρότημα κατόπιν σύστασης, 
αλλά δεν κατάφεραν να κλείσουν συμφωνία με 
τον Σάιμον Κάουελ της δισκογραφικής BMG. 
Κατόπιν ακροάσεων που πραγματοποιήθηκαν 
στο Δουβλίνο προσλήφθηκαν οι Νίκι Μπά-
ιρν και Μπράιαν Μακφάντεν. Πριν από αυτό ο 
Μακφάντεν ήταν μέλος του R&B συγκροτήμα-
τος Καρτέλ. Το νέο συγκρότημα, που σχηματί-
στηκε την 3η Ιουλίου 1998, μετονομάστηκε σε 
Westside, αλλά ήδη ένα άλλο συγκρότημα χρη-
σιμοποιούσε αυτό το όνομα, έτσι μετονομάστη-
καν σε Westlife.

H μουσική πορεία προς τη δόξα
Οι Westlife έγιναν διάσημοι με το ντεμπούτο του 
διεθνούς ομώνυμου μουσικού άλμπουμ τους, 
Westlife, το 1999. Ακολούθησαν τα άλμπουμ 
Coast to Coast το 2000, το «World of Our 
Own» το 2001, το «Unbreakable - The Greatest 
Hits Vol. 1» το 2002 και το «Turnaround» το 
2003, με τα οποία συνεχίστηκαν οι επιτυχίες 
της ομάδας παγκοσμίως. Πριν από την έναρξη 
της περιοδείας Turnaround, το 2004, ένα από 
τα αρχικά μέλη, ο Μπράιαν Μακφάντεν, απο-
χώρησε από το συγκρότημα. Τα τέσσερα ενα-
πομείναντα μέλη συνέχισαν ως ομάδα και κυ-
κλοφόρησαν τα άλμπουμ με διασκευές. Μετά 
από παύση των ηχογραφήσεων για σχεδόν ένα 
χρόνο, το 2008, επανασυνδέθηκαν και κυκλο-
φόρησαν τα μουσικά άλμπουμ «We Are» και 
«Gravity», καθώς και το άλμπουμ συλλογής το 
2011 με τίτλο το «Greatest Hits». Μετά από 
οκτώ χρόνια το κουαρτέτο κυκλοφόρησε το 
11ο μουσικό άλμπουμ με τίτλο «Spectrum», το 
2019. Το πρώτο του single με τίτλο «Hello My 
Love» κυκλοφόρησε τη 10η Ιανουαρίου 2019 
και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Για του λόγου 
το αληθές, οι Westlife έχουν πραγματοποιήσει 
πάνω από 45 εκατομμύρια πωλήσεις μουσικών 
άλμπουμ και συνολικά 55 εκατομμύρια πωλή-
σεις δίσκων σε όλον τον κόσμο. Είναι οι κάτο-
χοι των ακόλουθων παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες: 

«ΤΟ ΠΡώΤΟ ΤΟυ SinGLe 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ "HeLLO My 

LOVe" ΚυΚΛΟΦΟΡηΣΕ 
Τη 10η ΙΑΝΟυΑΡΙΟυ 
2019 ΚΑΙ ΣηΜΕΙώΣΕ 
ΜΕΓΑΛη ΕΠΙΤυχΙΑ» 
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Πέτυχαν 7 διαδοχικές φορές την 1η θέση 
στα single του Ηνωμένου Βασιλείου, τις πε-
ρισσότερες δημόσιες εμφανίσεις ποπ συ-
γκροτήματος σε 36 ώρες, τα περισσότερα 
singles που έκαναν ντεμπούτο στο Νο. 1 του 
βρετανικού πίνακα και είναι το συγκρότημα 
που πραγματοποίησε τις περισσότερες πω-
λήσεις δίσκων στο Ηνωμένο Βασίλειο τον 
21ο αιώνα.

Τραγούδι δια χειρός… Εντ Σίραν
Είναι γεγονός ότι οι Westlife είναι ξανά στις 
επάλξεις και συνεχίζουν να προωθούν την 

πολυ-αναμενόμενη δισκογραφική τους δου-
λειά. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε το ολοκαί-
νουργιο βίντεο κλιπ του κομματιού που έγρα-
ψε ο δημοφιλής και αγαπητός τραγουδιστής 
Εντ Σίραν. Ο τίτλος του εν λόγω τραγουδιού 
είναι «Dynamite» και έχει αγαπηθεί από το 
πρώτο άκουσμα. Μπορεί η προσωρινή παύ-
ση του συγκροτήματος να διήρκεσε εννέα 
χρόνια, με την τελευταία τους δημόσια εμ-
φάνιση να έχει πραγματοποιηθεί το 2012, 
οι Westlife όμως δεν θα μπορούσαν να κλεί-
σουν άδοξα τον κύκλο τους, οπότε έκαναν 
ένα δυναμικό comeback!

H επανασύνδεση
Το ιρλανδικό pop boy band Westlife επέ-
στρεψε με νέα μουσική και περιοδεία. Την 
επανασύνδεσή τους την είχαν ανακοινώσει 
στην επίσημη σελίδα τους, στο Twitter, με 
ένα βίντεο στο οποίο εμφανίστηκαν τα τέσ-
σερα από τα πέντε αρχικά μέλη του συγκρο-
τήματος. Το #WestlifeReunion, όπως ήταν 
φυσικό, έγινε δημοφιλές θέμα στο Twitter 
σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση. H 
περιοδεία τους ξεκίνησε με συναυλία στο 
Croke Park Stadium του Δουβλίνου, το στά-
διο στο οποίο έκαναν την τελευταία τους εμ-
φάνιση το 2012.

Ντοκιμαντέρ
Μπορεί οι Westlife να έχουν επανασυνδε-
θεί και να σχεδιάζουν μια περιοδεία με 33 
συνολικά σταθμούς, ωστόσο η επανασύνδε-
ση του boyband, που αγαπήθηκε όσο λίγα, 
δεν θα μπορούσε να μην έχει και ένα ολο-
κληρωμένο «πακέτο». Μετά το άλμπουμ που 
κυκλοφόρησε, σειρά τώρα έχει και ένα ντο-
κιμαντέρ, το οποίο θα δείχνει όλο το παρα-
σκήνιο, την προετοιμασία και όλα τα στιγμιό-
τυπα από την περιοδεία που ετοιμάζουν. Μά-
λιστα, το Netflix και Sky κονταροχτυπιούνται 
για τα δικαιώματα και τα στοιχήματα όλο και 
ανεβαίνουν, μέχρι ένα από τα δύο να «κλεί-
σει» το deal.  ok!  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: WENN.Com 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΑΝΝΑ ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WENN.Com
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BEAUTY trend Με τη Νεφελη ΚυπριαΝου

Μόλις 24 Μέρές 
Μας χωριζόυν απ’ 
τα χριςτόυγέννα και 
γι’ αυτό αρχιζόυΜέ να 
πρόέτόιΜαζόΜαςτέ 
καταλληλα… κανόυΜέ 
έγκαιρα τις πρωτές αγόρές 
για τα δωρα πόυ θα 
χαριςόυΜέ, όχι Μόνόν 
ςτις φιλές Μας πόυ 
αγαπόυν τό Μακιγιαζ, 
αλλα και ςτόν 
έαυτό Μας.

πόιός έιπέ ότι η λαΜψη 
πρόέρχέται Μόνόν από 
τόν ηλιό; κι όΜως, τωρα 
έχόυΜέ ςτό «όπλόςταςιό» 
της πέριπόιηςης της 
έπιδέρΜιδας Μας 
χιλια δυό έφόδια, πόυ 
κανόυν τό πρόςωπό 
Μας λαΜπέρό ανα 
παςα ςτιγΜη. Βρές τι 
χρέιαζέςαι κι έφυγές 
για νέές αγόρές! 

Xmas
bells

η «ςυνταγη» 
της λαΜψης

Les 4 Ombres Lumia, Lumiére et 
Opulence, Chanel, η τετραπλή παλέτα 
σκιών με τις μεταξένιες σκιές, με υφή κρε-
μώδους σκόνης, ήρθε για να τη λατρέψεις. 
Μπορούν να αναμειχθούν ή να απλωθούν 
σε layers. γοητευτικές αποχρώσεις περιβάλ-
λουν τα καφέ της σοκολάτας ή τα μεταλλι-
κά χακί με ένα «πέπλο φωτός». απλά πιέζεις 
ελαφρά πάνω από το κέντρο του καπακιού 
του βλεφάρου με ένα απαλό ροδακινί ή 
χρυσό της αντίκας και θα σου χαρίσουν μια 
νέα διάσταση πολυτέλειας στο βλέμμα σου.

Foolproof, 
Benefit, πούδρα 
φρυδιών, για φυσι-

κά γεμάτα φρύδια, 
με απαλή, φυσική 
όψη. η βελούδινη 
σύνθεσή της διαρ-
κεί 12 ώρες και 
προσκολλάται στις 

τρίχες και το δέρμα 
στη στιγμή μεταμορ-

φώνοντας τα φρύδια με κενά σε καλοσχηματισμένα, γεμάτα φρύδια. 
η παλέτα στο σχήμα φρυδιού κάνει πανεύκολη την εφαρμογή… χωρίς 
σκληρές γραμμές ή λάθη!

Luxe Rich Gemstone Eyeshadow, Bobbi Brown, μια έντονη νέα 
σύνθεση με πολυδιάστατες λαμπερές χρωστικές, χαρίζει στα μάτια ένα 
glossy, γυαλιστερό αποτέλεσμα που διαρκεί μέχρι και 8 ώρες, χωρίς να 
«σπάει» και να ξεθωριάζει. έφαρμόζεις τη σκιά και μπορείς να πειραμα-
τιστείς με τις διαφορετικές αποχρώσεις και υφές για ένα ακόμη πιο εντυ-
πωσιακό look. αποχρώσεις: Citrine, Opal Moonstone, Royal Sapphire.

Sequin Crush, 
Y.S.L., μονές μεταλ-
λικές σκιές, με σύνθε-

ση πλούσιου χρώματος και υψηλότερη 
συγκέντρωση σε τρισδιάστατο γκλίτερ. 
έμπλουτισμένες με λαμπερές πέρλες 
για αστραφτερή λάμψη και έντονο χρώ-
μα που διαρκεί. θα τις βρεις σε δύο 
νέες υφές και επτά νέες αποχρώσεις.

Sequin Crush, 
Y.S.L., μονές μεταλ- μονές μεταλ- μονές μεταλ
λικές σκιές, με σύνθε-

έαυτό Μας.

Eyes to Kill 4 Color Palette, Giorgio 
Armani, μια παλέτα με 4 αποχρώσεις 
που συνδυάζουν την ένταση στο χρώμα 
με το ματ τελείωμα, χάρη σε μια νέα γε-
νιά από πούδρες. αυτή η τεχνολογία δί-
νει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται 
καθαρές χρωστικές υψηλής έντασης για 
ένα αποτέλεσμα ακόμα πιο έντονο και 
χρώμα που μαγνητίζει το βλέμμα.

Άγριο Τριαντάφυλλο Πούδρα, 
Κορρές, βελούδινη πούδρα λεπτής 
υφής που σταθεροποιεί το μακιγιάζ και 
καλύπτει τις ατέλειες για αψεγάδιαστη, 
λαμπερή επιδερμίδα. έμπλουτισμένη με 
έλαιο Άγριο τριαντάφυλλο, βιταμίνη C, 
λιπαρά οξέα και σφαιρίδια αντανάκλα-
σης φωτός, προσφέρει φυσικό φωτεινό 
τελείωμα, ενώ ρυθμίζει τη λιπαρότητα, 
διατηρώντας το μακιγιάζ σου αναλλοί-
ωτο όλη τη μέρα. θα τη βρεις σε τρεις 
αποχρώσεις.
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BEAUTYshopping

Ποιος ειΠε οτι η λάμψη 
Προερχετάι μονον άΠο 
τον ηλιο; Κι ομως, τωρά 
εχουμε ςτο «οΠλοςτάςιο» 
της ΠεριΠοιηςης της 
εΠιδερμιδάς μάς 
χιλιά δυο εφοδιά, Που 
Κάνουν το ΠροςωΠο 
μάς λάμΠερο άνά 
Πάςά ςτιγμη. Βρες τι 
χρειάζεςάι Κι εφυγες 
γιά νεες άγορες! 

η «ςυντάγη» 
της λάμψης

Glowlace™ Sheet Mask, Glamglow, η πιο εντυπωσιακή 
sheet mask που έχεις δει ποτέ! είναι εμπλουτισμένη με υαλουρονι-
κό οξύ, πράσινο τσάι και καφεΐνη και είναι η ιδανική λύση για τη 
θαμπή, κουρασμένη επιδερμίδα σου, αφού την ενυδατώνει και την 
αναζωογονεί άμεσα.

Plant Gold - L’Or 
de Plantes, 

Clarins, νέο 
προϊόν φρο-
ντίδας προ-

σώπου με 
100% φυσική 

προέλευση. ςυνδυ-
άζει το Blue Orchid 

Treatment Oil με ένα 
100% φυσικό γαλάκτωμα. η μα-
γική, υγρή φόρμουλά του με το 
φυσικό άρωμά της παρέχει στο 
δέρμα τριπλά οφέλη: φωτεινότη-
τα, ζωτικότητα, θρέψη. τα φυτικά 
εκχυλίσματα που περιέχει θρέ-
φουν το δέρμα, το κάνουν απα-
λό και λείο και ανακτά τη φυσική 
του λάμψη.

Hydra-Biome™ Probiotic 
Superdose Face Mask, Korres, 
νέα, καινοτομική μάσκα πολλαπλής 
δράσης, εμπλουτισμένη με αληθινό 
ελληνικό γιαούρτι. είναι το superdose 
«αντίδοτο» για μία φωτεινή και υγιή 
όψη δέρματος σε μόλις 15’. Προ-
σφέρει άμεση δροσιά, ενυδάτωση και 
θρέψη. άπό την πρώτη χρήση η επι-
δερμίδα σου αποκτά ισορροπημένη, 
δυνατή, απαλή και υγιή λάμψη.

Botox & Radiance 
Effect, Radiant 
Professional, κρέμα 
προσώπου για μείωση 
των ρυτίδων έκφρασης 
και λάμψη, που θα γίνει 
ο καλύτερος σύμμαχος 
της επιδερμίδας σου. Θα 
την ανακαλύψεις στα 
καταστήματα Radiant 
Professional Makeup 
στην οδό άρχ. μακαρί-
ου γ' 31 ά & Β, στο κέ-
ντρο της λευκωσίας και 
στο Nicosia Mall στο 
ισόγειο.

Intensive Skin Serum Foundation, 
Bobbi Brown, χάρη στη μοναδική του 
σύνθεση με εκχυλίσματα Lychee, πράσι-
νου μήλου και βοτάνων THM, που ενισχύ-
εται από Cordyceps και Artemia και υψη-
λό δείκτη SPF40, χαρίζει πάντα την τέλεια 
δόση λάμψης, ενυδάτωσης και UV προ-
στασία αντιγήρανσης.

Glowlace™ Sheet Mask, Glamglow, η πιο εντυπωσιακή 

Diorskin Mineral Nude Matte, Dior, έξι 
νέες πούδρες για ομοιόμορφο αποτέλεσμα 

στην επιδερμίδα. Καμουφλάρουν τις ατέλειες 
και αφήνουν ένα διάφανο, ματ πέπλο. τέσσε-
ρις κλασικές, μπεζ αποχρώσεις δημιουργούν 
την ψευδαίσθηση του γυμνού δέρματος και 

άλλες δύο it-αποχρώσεις, ένα διάφανο λευκό 
και ένα στο χρώμα της μπανάνας, χαρίζουν 

λάμψη που «ζεσταίνει» το δέρμα.
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style icon trend ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

instagram:mariannahadjimina

insta-tip
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Winter leopard
Το leopard print σΤη χειμερινη 
Του εκδοχη και διαθεση.

Το bucket hat είναι η τάση
που πρέπει να εξακολουθήσεις 

φέτος το Χειμώνα!
(€9.99, StRaDIVaRIuS) 

BL
U

M
A

RI
N

E

Παλτό, 
MaRkS&SPeNceR.

Ζιβάγκο,
LIu JO.

Πουλόβερ, 
ΤΕRRANOVA.

Γυαλιά 
ηλίου, 

GueSS.

Ζιβάγκο Oasis €37, 
DebeNhaMS.

Παντελόνι, 
MaNGO.

Φούστα €17.99, 
StRaDIVaRIuS.

Μποτάκι, 
LIu JO.

Tσάντα, LIu JO.
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Beige με Beige
ΣυνδυαΣε διαφορετικουΣ τονουΣ
του Beige Σε κομψα πλεκτα Συνολα.

style icon shopping ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

m
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shoppingshoppingshoppingshopping

Πουλόβερ,
MANGO.

Σακάκι, 
FALCONERI.

Φούστα, 
MARKS&SPENCER.

Κολιέ, 
MANGO.

Πουλόβερ Oasis €37, 
DEBENHAMS.

Σκούφος, 
TERRANOVA.

Μπαλαρίνα, 
LIU JO.

Snood, 
ΤΕRRANOVA.

Παντελόνα, 
FALCONERI.

Blazer, MANGO.
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G
IV
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ΑγΑπημένος 
ςυνδυΑςμος
Το ςκουρο πρΑςινο ςυνΑνΤΑ Το κΑφέ ςέ ένΑν Απο 
Τους ΑγΑπημένους μΑς χρωμΑΤικους ςυνδυΑςμους.

Καπέλο, 
PARFOIS.

Παντελόνι, 
MANGO.Φούστα,

PIAZZA ITALIA.

Γόβα €19.99, 
Η&Μ.

Μπλούζα 
Oasis €44, 

DEBENHAMS.

Τσάντα, 
PARFOIS.

Μπλούζα, 
NEXT.

Ζώνη, 
ΤΕRRANOVA. 

Blazer, MANGO.

Κολιέ,
 LINKS

OF 
LONDON.
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ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Μαρίζα Ρίζου σήμερα Κυριακή, 1 
Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιήσει μια 
μοναδική συναυλία στις 20:30 στο 

Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό. Η δημοφιλής 
ερμηνεύτρια, παράλληλα με την κυκλοφορία 
του τρίτου προσωπικού της άλμπουμ, ξεκινά 

περιοδεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 
Αλλάζοντας και εξελίσσοντας τον ήχο της, 
επικοινωνεί τη νέα της δουλειά, κρατώντας 

καθαρή την ορμή και τη μεγάλη αγάπη 
της για live εμφανίσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 77777745.

Ο KΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ
ΣΤΗν ΚΥπΡΟ ΤΟ μεγΑλΥΤεΡΟ 
χΡιΣΤΟΥγεννιΑΤιΚΟ show ΣΤΟν πΑγΟ

Η ATRIA MUSIC παρουσιάζει για πρώτη φορά τον «Καρυο-
θραύστη», την ομορφότερη παράσταση στον πάγο, που έχει 
κατακτήσει ολόκληρη την Ευρώπη. Ο «Καρυοθραύστης στον 

Πάγο», ένα κράμα αριστουργηματικών χορογραφιών, πατινάζ και 
ακροβατικών θα ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους στον μαγικό κόσμο 
των παραμυθιών την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου, στις 19.30, στο Μαρ-
κίδειο Θέατρο στην Πάφο, την Πέμπτη, 12 και Παρασκευή, 13 στις 

19.30 στο Δημοτικό Θέατρο στη 
Λευκωσία και το Σάββατο, 14 Δεκεμ-
βρίου, στο Παττίχειο Δημοτικό Θέα-
τρο, στις 20.00, στη Λεμεσό. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες και εισιτή-
ρια στο www.soldoutticketbox.com, 
www.atriamusic.com.

ΤΕΧΝΑΣΜΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΩΝ 
7/12-22/12/2019
Χριστουγεννιάτικη παράσταση για παιδιά, με τη 
Μαρίνα Κατσαρή και τον Βαγγέλη Γέττο, θα ανε-
βεί στο Artos Foundation στη Λευκωσία. Πρό-
κειται για μια χριστουγεννιάτικη ιστορία για ένα 
κορίτσι που για καλή της τύχη συναντά τους κα-
λικάντζαρους, οι οποίοι, αν και περιβόητοι για τις παγαποντιές τους, ανα-
γνωρίζοντας την καλοσύνη της και της προσφέρουν δώρα μαγικά. Παρα-
στάσεις: Σάββατα και Κυριακές 7, 8, 14, 15, 21, 22 Δεκεμβρίου 2019. 
Ώρες: 11:00 & 17:00 (διπλές παραστάσεις). Για παιδιά ηλικίας 5+. Τιμή 
εισιτηρίου: €8. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 96753271.

AGENDA ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕλΕΚΑΝΟΥliving

«ΒΑΦ' ΤΑ ΜΑΥΡΑ»
ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Η πρεμιέρα της παράστασης «Βάφ' τα 
Μαύρα» θα πραγματοποιηθεί την Πέ-
μπτη 5 Δεκεμβρίου στο θέατρο ΠΑΣΥΔΥ 
στη Λευκωσία. Στην παράσταση πρωτα-
γωνιστούν οι Κώστας Καζάκας, Έλενα 
Ευσταθίου, Έλενα Χριστοφή, Μιχάλης 
Μουστάκας, Ζωή Κυπριανού, Μαρία 
Παπακώστα, Αντρέας Παπαμιχαλόπου-
λος, Ειρήνη Σαλάτα και Εύρος Βασιλεί-
ου, σε σκηνοθεσία Κώστα Καζάκα. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 70009093. Χορηγοί επικοινωνίας 
Check in και Ράδιο Πρώτο.

3/12-2/2/2020
Η επόμενη προσωρινή έκθεση της 
Λεβέντειου Πινακοθήκης, που θα 
παρουσιαστεί στην αίθουσα Claude Monet, στο Coco_Κέντρο Δημι-
ουργικής Απασχόλησης, με τίτλο «Μιχάλης Μιχαηλίδης - Ζητώ μο-
νάχα το Φως», επιχειρεί να ακολουθήσει μέσα από αντιπροσωπευ-
τικά έργα την πορεία του σημαντικού αυτού καλλιτέχνη, από την 
παραστατική αφηγηματική στην ανεικονική τέχνη. Η καλλιτεχνική 
πορεία του Μιχάλη Μιχαηλίδη (1923-2015) χαρακτηρίζεται από μια 
συνεχή μελέτη και έρευνα των σύγχρονων καλλιτεχνικών κινημά-
των, η οποία τον οδήγησε στην κατάκτηση ενός προσωπικού ιδρύμα-
τος με τη δημιουργία των γεωμετρικών ανάγλυφων των κατασκευ-
ών. Η ιδιαίτερη αυτή απόδοση του χάρισε διεθνή αναγνώριση και την 
εκπροσώπηση της Ελλάδας το 1976 στην Μπιενάλε Βενετίας. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22668838, 22667277.

Η ΚΙθΑΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑλΥΤΕΡΗ 
ΚΙθΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗλΩΣΗ
Η Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου παρουσιάζει 
τη μεγαλύτερη κιθαριστική εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε ποτέ στην Κύπρο. Η συναυλία θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου, 
στις 20:30, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. 
Σολίστ: Γιώργος και Στέλιος Γκόλγκαρης, Ηλίας 
Διαμαντάκης και Cyprus Guitar Trio. Τραγούδι: 
Παυλίνα Κωνσταντοπούλου, Μαρίζα Άνας. Τιμή 
εισιτηρίου: €20 και €15 για παιδιά μέχρι 12 
χρονών. Εισιτήρια προπωλούνται: Tickethour.com.
cy και σε όλα τα καταστήματα ACS. Για περισσό-
τερες πληροφορίες αποταθείτε στο τηλέφωνο 
99430654.

 200 ΚΙθΑΡΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!
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Trends by Agie 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 
ΤΗ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ
Η Αγάθη Βορκά (Trends by Agie) παρου-
σιάζει τη νέα της συλλογή σήμερα Κυρια-
κή, 1 Δεκεμβρίου, από τις 10.00-20.00, 
αύριο Δευτέρα, 2, Τρίτη, 3 και Παρασκευή, 
6 Δεκεμβρίου, στη Λευκωσία, ενώ το Σάβ-
βατο, 7 Δεκεμβρίου (με ραντεβού) από τις 
15.00-18.00 στη Λεμεσό. Κατά τη διάρκεια 
της παρουσίασης θα μπορέσετε να επιλέξε-
τε δημιουργίες σε κοσμήματα και τσάντες 
με διάφορα υλικά, σάρπες για τις κρύες 
μέρες του χειμώνα, κουβέρτες για χουζου-
ριάσματα στον καναπέ σας, καδράκια με 
ανακυκλώσιμα υλικά και κεριά για ρομαντι-
κές βραδιές. Για περισσότερες πληροφορί-
ες στο 99678070 Instagram: trendsbyagie. 
Facebook: Trends by Agie’s Place.

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Ο μεγάλος Έλληνας δημιουργός και ερμηνευ-
τής, Κώστας Χατζής, έρχεται την Παρασκευή 
6 Δεκεμβρίου, στις 22:00, στο Πέραμα στη 
Λεμεσό. Ένας ερμηνευτής που σφράγισε μια 
ολόκληρη εποχή υπηρετώντας πιστά και με 
διεισδυτικό λόγο το κοινωνικό τραγούδι για 
περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Μαζί του 
τραγουδούν η Μαρία Αλεξίου και η Αντωνία 
Χατζίδη. Την ορχήστρα διευθύνει ο μαέστρος 
Γιώργος Παγιάτης. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 25373763.

Best of the Rest Wise CHrisTMAs dAy 2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΒΟΛΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
Μια σειρά νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας 
και μοναδικού σχεδιασμού θα παρουσιάσει 
το ηλεκτρονικό κατάστημα wiseonline στο 
«WISE CHRISTMAS DAY 2019» το Σάββατο 7 
Δεκεμβρίου (10:00 – 21:00) στο Coffee Lab at 
K-Cineplex στον Στρόβολο. Ελάτε να γνωρίσετε 
τις νέες συλλογές μας, που περιλαμβάνουν 
φυσικά και τα μουσικά προϊόντα του «The Music 
Room». Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικές 
σχολές για μια χαρούμενη χριστουγεννιάτικη 
γιορτή που περιλαμβάνει μουσική και τραγούδια, 
μουσικοθεατρικά παιχνίδια και παιδικές 
δραστηριότητες, ενώ μαζί μας θα βρίσκεται η 
λυρικο-κολορατούρα soprano Τασούλα Βορκά, 
η οποία θα ερμηνεύσει τραγούδια και musicals 
χριστουγεννιάτικου περιεχομένου. Μαζί της ο 
Jantus.

Η ΜΠΛΕ ΜΥΤΟΥΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΓΙΑ 3Η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ 

Ο Οργανισμός "Hope For Children" CRC 
Policy Centre πραγματοποιεί για 3η συνεχή χρο-
νιά την εκστρατεία CHOOSE HOPE. Η εκστρα-
τεία γίνεται και φέτος με τη στήριξη των Υπερα-
γορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Διαχρονικού Χορηγού του 
"Hope For Children" CRC Policy Center και της 
Action Global Communications και θα διαρκέ-
σει μέχρι και τις 11 Δεκεμβρίου 2019. Οι μπλε 
μυτούλες διατίθενται στα ταμεία των Υπεραγο-
ρών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, στο Hope for Children και σε 
άλλες προγραμματισμένες εκδηλώσεις του ορ-
γανισμού, στη συμβολική τιμή των €2. 

«CHOOse HOPe»

Η ΟΜΟΡΦΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
ANNIE WARD
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ
Όλα ξεκίνησαν από μια 
τυχαία συνάντηση σε 
ένα πάρτι… Ο Ίαν υπη-
ρετούσε στον βρετανικό στρατό 
και η Μάντι ήταν ταξιδιωτική συγ-
γραφέας που είχε επισκεφτεί την 
καλύτερη φίλη της, την Τζο. Δύο δε-
καετίες αργότερα, παντρεμένοι και 
με έναν υπέροχο γιο, τον Τσάρλι, 
έχουν μια φαινομενικά τέλεια ζωή… 
 
Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ
EKΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Από μικρό παιδί άκου-
γα την ιστορία της πανέ-
μορφης προ-προγιαγιάς 
μου από τη Σύρο. Ήταν 
γυναίκα καραβοκύρη, 
μια αρχόντισσα ξακου-
στή σ' όλο το νησί για 
την εξυπνάδα και την ομορφιά της. 
Στάθηκε όμως αρκετό ένα καπρί-
τσιο της τύχης για να βρεθεί από τα 
σαλόνια της Ερμούπολης στο χα-
ρέμι του σουλτάνου κι από κει στην 
κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια. 

Books Etc

  ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019

FUnrAising
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΓΑΠΗΣ
Ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Funraising 
διοργανώνει για 10η συνεχόμενη χρονιά 
το «Εργαστήρι Αγάπης του Άη Βασίλη / 
Santa’s Workshop» το Σαββατοκύριακο 7 
και 8 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Τρακασόλ της Μαρίνας Λεμεσού. Το «Ερ-
γαστήρι Αγάπης του Άη Βασίλη» αποτελεί 
όχι μόνο την κορυφαία χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση του ομίλου, αλλά και μια συλλο-
γική προσπάθεια να προσφέρουν στα παι-
διά δημιουργική διασκέδαση και ψυχαγω-
γία μέσα από τη μαγεία των Χριστουγέννων. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 25372855.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο και 
συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», σε συ-
νεργασία με την αυστριακή πρεσβεία στην Κύπρο, δι-
οργανώνει τη χριστουγεννιάτικη συναυλία «Βιεννέζι-
κα Χριστούγεννα 2019» την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου, 
στις 20:00, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την αιγίδα 
της Κυρίας Άντρης Αναστασιάδη. Στην εκδήλωση 
συμμετέχουν οι διεθνούς φήμης καλλιτέχνες σοπρά-
νο Χρύσω Μακαρίου, που έχει ως έδρα της τη Βιέννη, 
και ο Αυστριακός τενόρος Martin Mairinger, πλαι-
σιωμένοι από τα μέλη της γνωστής ορχήστρας από 

Βιέννη «Vienna Classic 
Orchestra». Συμμετέχουν 
επίσης, η σοπράνο Μαρία 
Πουλλή, η Νεφέλη Αντω-
νίου και η χορωδία του 
«Μουσικού Εργαστηρίου A Piacere», υπό την καλλι-
τεχνική επιμέλεια και διεύθυνση της Νικολέττας Στυ-
λιανού και της Αντιγόνης Φωτίου. Τα καθαρά έσοδα 
της εκδήλωσης θα δοθούν στον Σύνδεσμο «Ένα 
Όνειρο Μια Ευχή». Καθολική είσοδος €15. Χορη-
γοί επικοινωνίας: Ράδιο Πρώτο, περιοδικό Check in 
Cyprus και η εφημερίδα Η Σημερινή της Κυριακής.



ΕκτΕλΕση
Κόβουμε τις πιπεριές και το καρότο σε 
μπαστουνάκια και ακολούθως το βοδινό 
σε λεπτές λωρίδες. Σε ένα μεγάλο, καλά 
ζεσταμένο τηγάνι προσθέτουμε το ηλιέ-
λαιο και σοτάρουμε το βοδινό. Εάν δεν 
χωρέσουν όλα μαζί, έτσι ώστε να ακου-
μπάνε στον πάτο του τηγανιού, τα σοτά-
ρουμε σε δύο δόσεις. Βγάζουμε το βοδι-
νό από το τηγάνι και το αφήνουμε στην 
άκρη. Σοτάρουμε στο τηγάνι το κρεμμύδι, 
το καρότο, τις πιπεριές για 3 λεπτά μέχρι 
να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τα μανιτά-
ρια, το σκόρδο και το τζίντζερ και σοτά-
ρουμε για 2-3 λεπτά ακόμα. Προσθέτου-

με στο τηγάνι το βοδινό και τη σόγια σος 
EXOTIC FOOD και ανακατεύουμε. Προ-
σθέτουμε το μέλι και το μπαλσάμικο, ανα-
κατεύουμε και μαγειρεύουμε για 5 λεπτά. 
Διαλύουμε το κορν φλάουρ σε ένα ποτή-
ρι με κρύο νερό (περίπου 150-200 γρ.). 
Προσθέτουμε το διαλυμένο κορν φλάουρ 
στο τηγάνι και συνεχίζουμε το μαγείρε-
μα για δύο λεπτά ακόμα μέχρι να πήξει η 
σάλτσα μας. Σε μια κατσαρόλα βράζουμε 
τα νουντλς EXOTIC FOOD σε άφθονο 
αλατισμένο νερό και σουρώνουμε. Προ-
σθέτουμε τα νουντλς EXOTIC FOOD στο 
τηγάνι, ανακατεύουμε να αναμειχθούν τα 
υλικά και σερβίρουμε.

Υλικά
• 500 γρ. βοδινό
• 4 φωλιές νουντλς 

EXOTIC FOOD με 
αβγό 

• 4 κ.σ. ηλιέλαιο ή 
καλαμποκέλαιο

•1 καρότο
•1 πιπεριά κόκκινη
•1 πιπεριά κίτρινη
• 1 κρεμμύδι ξερό 

ψιλοκομμένο

• 1 σκελίδα σκόρδο 
ψιλοκομμένη

• 250 γρ. μανιτάρια 
άσπρα

•30 γρ. μέλι
• 1 κ. σούπας τζίντζερ 

τριμμένο στον τρίφτη
• 4 κ.σ. σόγια σος 

EXOTIC FOOD
• 2 κ.σ. ξίδι 

μπαλσάμικο
• 1 κ.σ. κορν φλάουρ

ΒΟΔΙΝΟ ΜΕ ΝΟΥΝΤΛΣ EXΟΤΙC FOOD, ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΑ ΣΟΓΙΑΣ ΕΧΟΤΙC 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 
μαγευτικές 
γεύσεις της 
ταϊλάνδης. 

συνταγεσ
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LIFESTYLE tv ΑΠΟ ΤΟν γιωργΟ μιχΑηλ

ΕλλΑΔΑ ΕχΕιΣ ΤΑλΕνΤΟ

Πρεμιερα τη Δευτερα, 6 ιανουαριου,
με Δυο ΚυΠριες
μεγάλη μάχη δίνεται τις τελευταίες μέρες για τις διαγωνιζόμε-
νες οι οποίες θα συνθέσουν την ομάδα του σόου μόδας My 
Style Rocks, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση 
ΣιγμΑ τη Δευτέρα, 6 ιανουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
δυο Κύπριες βρίσκονται ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων της 
παραγωγής, η οποία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να τις βάλει 
στο σόου απευθείας και τις δύο. Πρόκειται για δυο πρόσωπα 
που θα συζητηθούν.

MY STYLE ROCKS 

εΠιςτρεφει τον ιανουαριο ςτο ςιΓμα
με εΚΠληξεις
Με αιφνιδιαστική ανακοίνωση η τηλεόραση του ΣΚΑΪ αποκάλυψε 
πως επανέρχεται στις οθόνες μας τον Ιανουάριο το «Ελλάδα 
έχεις ταλέντο», το οποίο στο νησί μας προβάλλει η τηλεόραση 
ΣΙΓΜΑ. Στην παρουσίαση, όπως όλα δείχνουν, θα δούμε ξανά τον 
Γιώργο Λιανό. Όσον αφορά την κριτική επιτροπή, όμως, ο μόνος 
κριτής που θα παραμείνει από την περσινή ομάδα είναι ο Σάκης 
Τανιμανίδης, ενώ διέρρευσε πως έχει δεχθεί πρόταση η ηθοποιός 
Βίκυ Σταυροπούλου, η οποία είναι θετική και συζητάει με την 
παραγωγή για να βρεθεί η χρυσή τομή. 

η αγαπημένη σειρά εποχής του ςιΓμα, 
Γαλάτεια, μετά από τέσσερεις πετυχη-
μένους κύκλους, ολοκληρώνει τη 

συναρπαστική της ιστορία, που έγινε μύθος. 

η «Γαλάτεια» υπήρξε «φαινόμενο» για τα 
κυπριακά δεδομένα, αφού είναι μια από τις 
μακροβιότερες σειρές της κυπριακής τηλεό-
ρασης, ξεπερνώντας τα 700 επεισόδια. το 

τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί την 
Παρασκευή, 3 ιανουαρίου, ενώ οι εξελίξεις 
και το τέλος θα καθηλώσουν τους πάντες 
αφήνοντάς μας με την καλύτερη ανάμνηση. 

ςυΓΚλονιςτιΚο τελος την ΠαραςΚευη, 3 ιανουαριου

γΑλΑΤΕιΑ 
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Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ
ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ
ON AIR
Η Κύπρια παρουσιά-
στρια μίλησε για πρώτη 
φορά για το περιστατικό 
που έγινε viral στο 
πανελλήνιο, όταν σχολι-
άζοντας on air θέμα για 
το πρώτο ραντεβού και 
σοκάροντας τους 
πάντες, είπε: «Αυτό που 
λέει ο άνθρωπος, ο σεφ 
Πάνος Ιωαννίδης είναι 
το σωστό, είναι λες και 
έχει μπει στο μυαλό 
μίας γυναίκας, το ‘χει 
διαβάσει και ξέρει πάρα 
πολύ καλά τι θέλουμε 

όλες μας στο πρώτο ραντεβού. Γιατί αν με καλέσεις στο σπίτι σου, 
στο πρώτο ραντεβού, καταλαβαίνω ότι δεν θες να με γαμ…ς! Εεε δεν 
θες να με ταΐσεις, συγγνώμη! Καταλαβαίνω ότι συμβαίνει αυτό το 
πράγμα και θες να με ξεμοναχιάσεις, όποτε καλό θα είναι στο πρώτο 
ραντεβού να πηγαίνουμε έξω, να τρώμε το φαγητό μας, να γνωρι-
στούμε σαν άνθρωποι και να δούμε αργότερα πώς θα εξελιχθεί αυτή 
η σχέση». Η Γεωργία Γεωργίου είπε πως «ήταν η χειρότερη στιγμή 
που έζησα on air. Μου κόπηκαν τα πόδια, μου σηκώθηκε η τρίχα».

 

ΣΑΛΟΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΝΕΛΙΣΤΑ

ΈδΈιρΈ στισ γυναικΈιΈσ 
τουαλΈτΈσ συναδΈλφο του 
Αδιανόητο περιστατικό διαδραματίστηκε την 
Κυριακή που μας πέρασε, μετά το τέλος της 
εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνεται», με τη Νατα-
λία Γερμανού. Πανελίστας της εκπομπής μαινό-
μενος μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες την ώρα 
που βρισκόταν μέσα σε αυτές η δημοσιογρά-
φος Φωτεινή Πετρογιάννη και, σύμφωνα με 
διασταυρωμένες πηγές, πιάστηκαν στα χέρια. 
Αιτία αποτέλεσε το γεγονός ότι η παρουσιά-
στρια στον αέρα του «Καλύτερα δεν γίνεται» 
τού έκανε παρατήρηση on air, ότι δεν την αφή-
νει να μιλήσει.

ΒΙG BROTHER

Ο ΑΝδΡΕΑΣ ΜΙΚΡΟύΤΣΙΚΟΣ 
ΣΕ ΡΟΛΟ-ΕΚΠΛΗξΗ!
Οι αιτήσεις για την επιστροφή του Big Brother 
εκτοξεύονται σε τρελά νούμερα, καθώς έχουν 
ξεπεράσει τις 6000. Μάλιστα, κάποιες εκατο-
ντάδες είναι από Κύπριους. Ωστόσο μεγάλη 
εντύπωση στην παραγωγή προκαλεί η επιθυ-
μία πολλών celebrities να μπουν στο σπίτι του 
Big Brother, καθώς έστειλαν αιτήσεις άτομα 
που έχουμε δει στο παρελθόν στην τηλεόρα-
ση αλλά και στις αθηναϊκές πίστες. Το όνομα 
του Σάκη Τανιμανίδη παίζει δυνατά στην 
παρουσίαση, αλλά και του θρυλικού Ανδρέα 
Μικρούτσικου στη φωνή που θα απευθύνεται 
στους παίκτες. 

GNTM

ο μΈγαλοσ τΈλικοσ και 
η τΈλικη τριαδα
Είναι πλέον επίσημο το spoiler πως την 
τελική τριάδα του Greeces Next Top 
Model συνθέτουν η Κέισι Μίζιου, η Κάτια 
Ταραμπάνκο και η Άννα Μαρία Ηλιάδου. 
Η φωτογράφηση του ημιτελικού έγινε πριν 
από μερικά 24ωρα σε κεντρικό σημείο 
της Αθήνας. Όπως διέρρευσε, ο τελικός 
έχει προγραμματιστεί για δυο ημερομηνί-
ες, την Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου, ή την 
Κυριακή,  22 Δεκεμβρίου. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟύ

ΣύΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος επιβεβαίωσε τα όσα ακούγονταν ότι μπαίνει στο 
καστ του «Αν ήμουν πλούσιος» και, μάλιστα, αποκάλυψε πως θα συμμετά-
σχει σε 20 επεισόδια. Συγκεκριμένα, είπε: «Θα είναι ένας σοβαρός ρόλος, 
σε μία κωμική σειρά. Και το καστ και ο κ. Καραγιάννης με έπεισαν να είμαι 
στη σειρά», ενώ όσον αφορά τον πολυσυζητημένο ρόλο του στην τουρκική 
σειρά «Εζέλ» πρόσθεσε ότι το «Εζέλ» μεταφέρεται στον Σεπτέμβριο και ότι 
είναι προχωρημένες οι συζητήσεις. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟύΛΟΣ
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TEZENIS
ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΤΟN 
ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΙΟ FUN ΠΑΡΤΙ
Ο Όμιλος Μαλλούπας & Παπα-
κώστας διοργάνωσε με μεγάλη 
επιτυχία το VIP exclusive party στo 
Tezenis Anexartisias στη Λεμεσό. 
Δημοσιογράφοι, fashion bloggers, 
social media influencers και άτομα 
από την κοσμική ζωή του νησιού 
έδωσαν μαζικά το παρών τους στο 
event, απόλαυσαν νόστιμα εδέσματα 
και δροσιστικά κοκτέιλ και αφέθηκαν 
στους χορευτικούς ρυθμούς του DJ. 

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

Η Ανδριάνα Φραγκούδη

Η Λίζα Μαλλούπα Η Έλενα Αποστόλου

Η Κρίστυ Αγαπίου
Ο Πέτρος Αθανασίου και η Κλέλια 
Γιασεμίδου

Η Μαρίνα Αβραάμ και
ο Κλεάνθης Κλεάνθους Η Μαρία Κορτζιά

Η Τερέζα Ευριπίδου, η Μαλβίνα Κυριάκου, η Άντρεα Κυριάκου, η Μαρία Σωκράτους 
και η Άρτεμις Καρδαμίλα

Η Θέλξια - Βαλέρια 
Φραγκούδη Η Νίκη ΑλεξάνδρουΗ Τάνια ΓεραλήΗ Ανδριάνα ΦραγκούδηΗ Ανδριάνα Φραγκούδη

Η Έλενα ΑποστόλουΗ Έλενα Αποστόλου

Η Κρίστυ ΑγαπίουΗ Κρίστυ Αγαπίου

Φραγκούδη Η Τάνια ΓεραλήΗ Τάνια Γεραλή

Η Ζωή 
Σοφοκλέους
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ 
ΤΟ ΜΟΥΣΤΑΚΙ ΤΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ
Με το σύνθημα «Μαζί αλλάζουμε το Πρό-
σωπο του ανδρικού καρκίνου» η Ελληνική 
Τράπεζα μεγάλωσε και φέτος το μουστάκι 
της στα πλαίσια της εκστρατείας Movember 
Cyprus. Ως Μέγας χορηγός, το ισόγειο του 
κτιρίου διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας 
μετατράπηκε για λίγες ώρες σε ένα εντυ-
πωσιακό «barber shop» και άτομα από τον 
πολιτικό, επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό 
χώρο παρευρέθηκαν και υποστήριξαν τον 
θεσμό, ενώ όλα τα έσοδα δόθηκαν για 
τη στήριξη του Movember Foundation. 

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

τη στήριξη του Movember Foundation. 
Ο Λούης 
Καστελλανή

Ο Joseph 
Borghese

H oμάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Τράπεζας

Ο Γιώργος Χριστοδουλίδης, η Ειρένα Γεωργιάδου 
και ο Αντρέας Σταύρου

Ο Νίκος Βασιλείου 
Ο Χρύσανθος ΤσουρούλληςΟ Χρύσανθος ΤσουρούλληςΟ Χρύσανθος Τσουρούλλης

Η Αντιγόνη 
Άντωνα

Ο Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου και 
ο Γιώργος Ψυλλίδης 

Ο Ανδρέας Δημητρόπουλος και 
η Γιώτα Δαμιανού

Η Νικόλ Παράσχου και
η Κατερίνα Κυλίλη

Ο Κρις Γιάγκου και ο Λεόντιος 
Τσέλεπος
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«ΔΩΣΕ ΠΑΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ»
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο 
Κλειστό Γήπεδο Αθλοπαιδιών του 
Αγ. Δομετίου από το Καραϊσκάκειο 
Ίδρυμα η εκδήλωση «Δώσε Πάσα 
στη Ζώη», που περιλάμβανε ποδο-
σφαιρικό αγώνα μεταξύ παλαίμαχων 
ποδοσφαιριστών και υπουργών, 
καθώς επίσης διάφορες παιδικές 
δραστηριότητες, διαδραστική 
ανάγνωση παιδικών παραμυθιών, 
φουσκωτά παιχνίδια, ζωγραφική 
προσώπου (face painting), παιχνίδια 
και ρομποτική. Όλα τα καθαρά έσοδα 
μαζί με τις χορηγίες που προσέφεραν 
διάφοροι χορηγοί και υποστηρικτές 
της όλης εκδήλωσης θα δοθούν για 
την οικονομική ενίσχυση του Καρα-
ϊσκάκειου Ιδρύματος, προωθώντας 
δυναμικά το όραμά του «για έναν 
κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα».

Ο Σωτήρης Καϊάφας και
ο Ανδρέας Κανάρης

Η Μαρία Δαμιανού και ο Νίκος 
Νικολάου

Η Μαρία Κυριάκου

Η Ευαγγελία Αριστείδου

Ο Θανάσης 
Δρακόπουλος

Ο Κρις Γιάγκου και ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης

Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης, η Άντρη 
Προδρόμου και ο Γιώργος Σαββίδης

Ο αγώνας ήταν μια αθλητική σύμπραξη ανθρωπιάς, η οποία έρχεται να στηρίξει τις 
προσπάθειες του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος για ανανέωση του Αρχείου Δοτών Μυελού των 
Οστών και ενίσχυση του έργου του.

Η Πόπη Κανάρη και ο Παύλος Κωστέας

Η Ευαγγελία ΑριστείδουΗ Ευαγγελία Αριστείδου
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VOICII LA MODE
Χριστουγεννιάτικο 
brunch με φοντο 
τισ άγάπημενεσ 
μάσ συλλογεσ
Ο Όμιλος Voici La Mode προσκά-
λεσε στο Café La Mode στα Λατσιά 
εκπροσώπους των ΜΜΕ, συνεργάτες 
του Ομίλου και γνωστές προσωπι-
κότητες του νησιού σε μια χριστου-
γεννιάτικη εκδήλωση που ξεχώρισε 
για τη φρεσκάδα και τη λάμψη της.

PERFECT YOU
εμπειριά ομορφιάσ 
στη λεμεσο
Στο νέο της κατάστημα στη Λεμε-
σό προσκάλεσε εκλεκτούς φίλους 
και συνεργάτες η Perfect you, που 
βρίσκεται εντός του πολυκαταστή-
ματος Kleima. Οι παρευρισκόμε-
νοι είχαν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν μια ολοκαίνουργια εμπειρία 
ομορφιάς με επώνυμες μάρκες 
καλλυντικών και αρωμάτων, επώνυ-
μους μακιγιέζ, αλλά και εκπλήξεις.

H Ιωάννα Χαρίτου, η Κωνσταντίνα Χατζηζαχαρία,
η Άρτεμις Αντωνιάδου, η Κλαίρη Σκουφίδου, η Σύλβια 
Χαραλάμπους, ο Αρτέμης Αντωνιάδης και η Μαρία 
Νεοφύτου

Η Χριστιάνα 
Θεμιστοκλέους 
και η Κωνσταντίνα 
Χατζηζαχαρία

Ο Χοβίκ 
Ντεμιρτζιάν

Η Άρτεμις Αντωνιάδου και
η Σύλβια Χαραλάμπους

Ο Ανδρέας 
Πολεμιδιώτης και
η Ξένια Γιωργαλλή

Η ομάδα της Perfect You

Ο Ανδρέας και
η Μαρία Σιδερά

Η Γιώτα και ο Ευάγγελος Σιδερά 
και η Χρυστάλλα Αριστοδήμου

Η Ελπίδα 
Ιακωβίδου

 Η Δέσπω 
Φωτιάδου και 
η Έλενα Σεργίου 

Η Θέλξη - Βαλέρια και
η Ανδριάνα Φραγκούδη
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ΚΕΑΝ SOFT DRINKS
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ 
ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης, η ΚΕΑΝ 
ανέλαβε την οικονομική ενίσχυση της πρωτοβου-
λίας της Παγκύπριας Οργάνωσης Προώθησης 
Γραμματισμού για διαμόρφωση χώρου αναμονής 
στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας, με 
δωρεά ύψους €13.000. Τα εγκαίνια τέλεσε 
ο κ. Δημήτρης Συλλούρης, ενώ την εκδήλωση 
παρακολούθησαν εκλεκτοί καλεσμένοι.

WOMEN FOR FIT
ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑξΥ 
AIPFE ΚΥΠΡΟΥ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΤηΣ ΕΥΡΩΠηΣ, EY 
ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ CIM
Η AIPFE Κύπρου - Γυναίκες της Ευρώπης 
σε συνεργασία με την ΕΥ Κύπρου και 
το Cyprus Institute of Marketing (CIM) 
ολοκλήρωσαν με επιτυχία το τρίτο σε σειρά 
πρόγραμμα Women Fit for Business (WF4B).

Η Άννα Μαρία 
Ζαχαριάδη

Η Ζαχαρούλα Μαλά και η Κίκα 
Ιωάννου – Καζαμία

Η Βάσω Λουλούδη και
η Άντρη Θεοδώρου

Η Μαρίνα Οδυσσέως,
ο Δημήτρης Παπαδόπουλος 
και ο Μάρλον Ευριπίδου

Τα εγκαίνια τέλεσε 
ο Δημήτρης 
Συλλούρης

Η Νίκη Παναγιώτου, η Vilija Gesaite, η Magia 
Taouash, η Σάββια Μαχρισαρίδου, η Αθηνά Κοντού 
και η Ελένη Πιριπίτση

Η Γεωργία Χειμωνίδου,
η Ξένια Ξενοφώντος και
η Μάχη Σολωμού

Η Δέσποινα 
Παπαδοπούλου και
η Άννα Προκοπίου

Η Magia Taouash, η Μέλπω Πιτταρά, η Σώτια 
Κυθραιώτη, η Μαρία Φωτιάδου, η Πάνη 
Παναγιώτου, η Αθηνά Κοντού, η Σάββια 
Μαχρισαρίδου, η Ελένη Πιριπίτση και η Vilija 
Gesaite

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση
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KOΓΕΕ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά 
συμπεράσματα ολοκληρώθηκε το δεύ-
τερο Μεσογειακό Συμπόσιο (2nd BPW 
Mediterranean Symposium 2019 Nicosia, 
Cyprus) που διοργάνωσε η Κυπριακή Ομο-
σπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελ-
ματιών ΚΟΓΕΕ (BPW Cyprus) στη Λευκωσία.

CHRISTMAS TREE 
LIGHTING
ΜΥΡΙΣΕ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
Πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία η φωταγώγηση του χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου 
στο Νicosia Mall με εκλε-
κτούς προσκεκλημένους.

Στιγμιότυπο από το Μεσογειακό Συμπόσιο

Η Πόπη 
Ψακή

Η Κατερίνα 
Χριστοφίδου

Η Ελένη Αυγερινού και
η Ραλούκα – Ιωάννα Μάνη

Η Ελίζαμπεθ 
Μαρκίδου

Η Ελένη 
Κυπριανού

Η Χριστιάνα 
Χρήστου

Η Ραφαέλα Πολυκάρπου 
και η Αναστασία 
Νικολαΐδου-Πολυκάρπου

Η Έβελυν Καζαντζόγλου και η Χαριτίνη 
Ηλιάδου

Η Αριάνδη και ο Γιώργος 
Αδαμίδης Η Κατερίνα Φιλίππου
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αγορα ΕΠΙΜΕΛΕΙα: ΧρΙΣΤΙαΝα ΘΕΜΙΣΤοΚΛΕοΥΣ

 οΜΙΛοΣ «ΛΕΠΤοΣ»

Η νέα πρόταση της APIVITA για την από-
λυτη εμπειρία ευεξίας και αναζωογόνη-
σης εμπνέεται από το ίδιο της το DNA, 

το μέλι, ακούει στο όνομα BEE MY HONEY και 
είναι ένα νέο άρωμα που αποτελεί φόρο τιμής 
σε όλα εκείνα τα εικονικά αρώματα που ξυπνά-
νε τις αναμνήσεις μας! Όλες οι αρωματικές 
νότες αναμειγνύονται αρμονικά, συνδυάζοντας 

μια floral αίσθηση με ένα μοντέρνο & εθιστι-
κό τελείωμα μελιού. Το ίδιο το όνομά του περι-
έχει ένα καλά κρυμμένο μυστικό, ένα παιχνίδι 
με τα σύμβολα και τις λέξεις. Η λέξη ΗΟΝΕΥ 
δεν έχει γραφτεί με τυχαίο τρόπο πάνω στο λιτό 
μπουκάλι: ξεχωρίζει η κατάληξη ΕΥ, μια λέξη 
που είναι στενά συνδεδεμένη με την αρμονία 
(«ευ ζην»), την ομορφιά και την αειφορία. Έτσι, 

χαρίζει ένα μήνυ-
μα αισιοδοξίας 
και μια κρυφή υπό-
σχεση: ζήσε όμορ-
φα, μάθε και δη-
μιούργησε κάτι νέο, μίλα και διάδωσε τις εμπει-
ρίες σου, μέσα από ένα ταξίδι στις αναμνήσεις 
και στον κόσμο του BEE MY HONEY!

ΕΘΝΙΚο ΔαΣΙΚο ΠαρΚο 
ΤροοΔοΥΣ
γΙαΤΙ Το ΤροοΔοΣ ΕΙΝαΙ 
ΣΤη ΦΥΣη ΜαΣ
Όταν πριν από λίγα χρόνια ξεκινούσε το 
πρόγραμμα «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροό-
δους: Προώθηση Φυσικών Αξιών και Οικο-
συστημικών Υπηρεσιών» (iLIFETROODOS), 
κανείς δεν φανταζόταν πόση δουλειά και 
σε πόσο μεγάλο βάθος θα μπορούσε να 
επιτευχθεί σε τόσο σχετικά σύντομο διά-
στημα. Η οροσειρά του Τροόδους είναι 
ένα μοναδικό σύμπλεγμα γεωτόπων και οι-
κοσυστημάτων, που φιλοξενούν ενδημικά 
και απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανί-
δας. Το Τρόοδος αποτελείται από ένα μο-
ναδικό γεωλογικό υπόστρωμα, όπου φιλο-
ξενείται ο μεγαλύτερος όγκος υψηλών δα-
σών του νησιού, έχοντας έτσι ρόλο ζωτικό 
για την Κύπρο και τους κατοίκους της. 

ΠαροΥΣΙαζοΥΝ Το Rebel 
WhoppeR
Τα Burger King Κύπρου παρουσιάζουν το 
Rebel Whopper, το πρώτο Whopper από 
100% φυτικά συστατικά. Η παρουσία του 
Rebel Whopper γίνεται ταυτόχρονα στην Ευ-
ρώπη σε 25 χώρες και σε περισσότερα από 
2.500 εστιατόρια. Το Rebel Whopper εί-
ναι το μεγαλύτερο ταυτόχρονο λανσάρισμα 
προϊόντος στην ιστορία του Burger King, 
κατατάσσοντάς τα Burger King τη μεγαλύτε-
ρη αλυσίδα εστιατορίων, τα οποία θα προ-
σφέρουν φυτικά Burger σε όλη την Ευρώπη. 
Το επιτυχημένο λανσάρισμα στην Αμερική 
έκανε τη φήμη του Rebel Whopper να φτά-
σει μέχρι την Ευρώπη και το κοινό να ζητά 
δικαιωματικά το Rebel Whopper να είναι 
διαθέσιμο στις επιλογές του όταν επισκέπτο-
νται τα Burger King. Ζουμερό, ψημένο στη 
σχάρα φυτικό Burger, με φρεσκοκομμένη 
ντομάτα, δροσερό μαρούλι, μαγιονέζα, κέ-
τσαπ, πίκλες και ροδέλες κρεμμυδιού ανάμε-
σα σε αφράτο σουσαμένιο ψωμί. Αυτό είναι 
το Rebel Whopper! Ψήνεται στη σχάρα σε 
αληθινή φλόγα, όπως ακριβώς και το θρυλι-
κό Whopper.

lIDl ΚΥΠροΥ
αΥΤα Τα ΧρΙΣΤοΥγΕΝΝα 
ΧαρΙζΕΙ αγαΠη

Μία τρυφερή γιορτινή ταινία μεταφέρει το 
μήνυμα αγάπης των Χριστουγέννων μέσα 
από τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Ο πρω-
ταγωνιστής της ταινίας της Lidl Κύπρου εί-
ναι ένα μικρό αγόρι το οποίο γράφει γράμ-
μα στον Άγιο Βασίλη περιγράφοντας με 
ειλικρίνεια και αθωότητα τις ζαβολιές και 
τα «φάουλ» που έκανε τη χρονιά που πέ-
ρασε, ενώ εξομολογείται πως περιμένει με 
ανυπομονησία τις αγαπημένες του γιορτι-
νές λιχουδιές. Ο μικρός μας φίλος γνω-
ρίζει ότι «η διατροφή δεν είναι παιχνίδι», 
όπως γνωρίζει και ότι «Χριστούγεννα είναι, 
όλο και κάτι παραπάνω θα φάμε όλοι». 
Μάθετε περισσότερα στο: www.lidl.com.
cy, Facebook: lidlcy, Twitter: Lidl_Cyprus_, 
Ιnstagram.com/lidl_cyprus.

ΡώσΟΙ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΟΙ 
ΔΗΜΟσΙΟγΡΑΦΟΙ 
ΕΠΙσΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ
Μετά από πρόσκληση της 
«Henley and Partners» και 
του Ομίλου «ΛΕΠΤΟσ» έφθα-
σε στην Κύπρο πολυμελής 
ομάδα σημαντικών Ρώσων και 
Ουκρανών δημοσιογράφων 
από μεγάλα πολιτικά, οικονο-
μικά και τουριστικά μέσα ενη-
μέρωσης και των δύο χωρών. 
Κατά τη διάρκεια της παραμο-

νής τους, οι δημοσιογράφοι 
επισκέφθηκαν τα αναπτυξιακά 
έργα του Ομίλου «ΛΕΠΤΟσ» 
στην Πάφο και τη Λεμεσό, το 
Πανεπιστήμιο Νεάπολης της 
Πάφου, το Ιατρικό Κέντρο ΙΑ-
σΙσ, καθώς και τα ξενοδοχεία 
και τα τουριστικά θέρετρα του 
Ομίλου. 

ΝΕΟ EAU DE TOILETTE
ΜΕ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙ

 RITZ

ΤΑ ΠΙΟ ΝΟσΤΙΜΑ 
ΚΑΙ ΑΦΡΑΤΑ ΚΡΑ-
ΚΕΡ ΕΙΝΑΙ ΕΔώ!
Τα διάσημα κρά-
κερς Ritz τώρα και στην Κύπρο! 
Αφράτα, βουτυρένια, τραγανά και 
φτιαγμένα με τα πιο αγνά συστα-
τικά. Τα νέα αλμυρά κράκερς Ritz 
είναι ψημένα στον φούρνο, έχουν 
μοναδική γεύση και υφή που λιώνει 
στο στόμα. Μπορείς να τα απολαύ-
σεις μόνα τους, σαν βάση για να 
αλείψεις πάνω τους ό,τι σου αρέ-

σει, βουτηγμένα σε ντιπ ή σε πιατέ-
λες με αλλαντικά και τυριά! Το τέ-
λειο σνακ για να προσθέσεις πλού-
σια γεύση στις βραδιές με την οικο-
γένεια και την παρέα! Θα τα βρεις 
σε πρακτική συσκευασία των 200 
γρ. ή σε συσκευασία με 6 ξεχωρι-
στά σακουλάκια, για να τα παίρνεις 
μαζί σου παντού! Τα Ritz διαχειρίζε-
ται η Tryfon Tseriotis LTD.

BUrgEr KIng

 AbsoluT

#rUnWIThUs
ΤΡΕχΟΥΜΕ ΜΑζΙ γΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ
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 Absolut

Το σύνθημα για την εκκίνηση, σ’ έναν 
ξεχωριστό αγώνα για την ίδια τη ζωή, 
δίνει η Τράπεζα Κύπρου στηρίζοντας 

τον 12ο ετήσιο Αγώνα του Σωματείου Δρό.
Με.Α σήμερα Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου, 
στο Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας. Η εκδή-
λωση η οποία αρχίζει στις 10 το πρωί πε-
ριλαμβάνει αγώνες δρόμου 5 και 10km, 
παιδικό αγώνα δρόμου 800m καθώς και 

Φιλανθρωπικό Εταιρικό Αγώνα 5km, όλα 
τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για την 
ενίσχυση του έργου του Ογκολογικού Κέ-
ντρου Τράπεζας Κύπρου. Συγκεκριμένα θα 
αγοραστούν tablets για τους ασθενείς της 
μονάδας ημερήσιας νοσηλείας (ΜΗΝ), η 
οποία χορηγεί περίπου 80 χημειοθεραπεί-
ες ημερησίως. Στόχος είναι να απασχολού-
νται οι ασθενείς ευχάριστα κατά τη διάρ-

κεια της αναμονής, παρακολουθώντας ται-
νίες/σειρές της επιλογής τους. Περισσό-
τερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 
Δρό.Με.Α www.dromearacing.com.

ΠαγκύΠριος Μαθητικος 
ΔιαγωνιςΜος 

ΜΜε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου 
διοργανώνεται για πρώτη χρονιά Παγκύπριος 
Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Είμαι νέος και 
δημιουργώ ένα μέλλον χωρίς καρκίνο». Ο δια-
γωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαί-
ας και του Υπουργείου Υγείας και στοχεύει στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού και συγκεκριμένα 
των νέων για τη δημιουργία κατάλληλων συνθη-
κών για ένα μέλλον χωρίς καρκίνο. Συνδιοργανω-
τές του διαγωνισμού είναι το Ογκολογικό Κέντρο 
Τράπεζας Κύπρου, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος 
Κύπρου, η Europa Donna Κύπρου, το Καραϊσκά-
κειο Ίδρυμα, ο Europa Uomo Κύπρου, το Ίδρυ-
μα «Χριστίνα Α. Αποστόλου», ο Σύνδεσμος «Ένα 
όνειρο, μια Ευχή», ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων και 
Διατροφολόγων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Φοιτητών 
Ιατρικής Κύπρου, το «Γκολ στη Ζωή» και ο Πα-
γκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων 
(ΠΑΣΥΚΑΦ). Για περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλ. 22 345444 στα κεντρικά γραφεία του 
ΠΑΣΥΚΑΦ ή να επισκέπτονται τη σελίδα μας στο 
Facebook World Cancer Day Cyprus.

VolkswAgen
Tα ΔύναΜικα SUV της ςε 

εκΠληκτικες τιΜες

Τα δυναμικά SUV μοντέλα της Volkswagen, 
που καλύπτουν όλες σου τις ανάγκες, τώρα 
σε εκπληκτικές τιμές. Επίλεξε ανάμενα στο 
νέο compact-SUV T-Cross, αυτόματο με 
€17.900, το μοναδικό T-Roc, αυτόματο με 
€21.500 και το αξιόπιστο all-time classic 
Tiguan, αυτόματο με €24.900. Το νέο 
T-Cross είναι τόσο πολύπλευρο όσο και οι 
άνθρωποι για τους οποίους κατασκευάστηκε. 
Για ανθρώπους που δεν τους αρέσουν οι 
περιορισμοί. Με το νέο T-Cross αφήνετε 
πίσω την καθημερινότητα. Αυτό φαίνεται 
αμέσως με την πρώτη ματιά χάρη στον 
πλούσιο εξοπλισμό και τις σχεδιαστικές 
λεπτομέρειες. Μάθετε περισσότερα στο 
www.unicars.com ή επικοινωνήστε με τους 
εκθεσιακούς χώρους Volkswagen: Λευκω-
σία – 22366366, Λεμεσό – 25819799, 
Λάρνακα – 24811033, Παραλίμνι 
– 23743888 και Πάφο – 26954626.

λανςαρει την 
Absolut ComebACk, 
ενα ςύλλεκτικο 
ΜΠούκαλι αΠο 
ανακύκλωΜενο γύαλι
Η βιωσιμότητα αποτελεί μέρος της 
αποστολής της Absolut εδώ και 
πολλά χρόνια επιδιώκο-
ντας έναν πιο «κυκλικό 
κόσμο», στον οποίο οι 
πόροι επαναχρησιμο-
ποιούνται, έτσι ώστε να 
ωφελήσουν τις τοπικές 
οικονομίες, τις κοινό-

τητες και τα οικοσυστήματα. Σύμ-
φωνα με αυτή την αποστολή, η 
Absolut λανσάρει φέτος τις γιορ-
τές των Χριστουγέννων ένα νέο 
συλλεκτικό μπουκάλι, την Absolut 
Comeback, το οποίο είναι φτιαγμέ-
νο με περισσότερο από 41% ανα-
κυκλωμένο γυαλί. Επίσημος αντι-

πρόσωπος και εισαγω-
γέας της Absolut, καθώς 
και όλων των brands 
της Pernod Ricard στην 
Κύπρο, είναι η Tempo 
Beverages Cyprus.

#RunWithus
Τρέχουμέ μαζί γία καλο σκοπο

 #DeArYiAnisthisChristmAs…

Η ΠΙΟ ΟΜΟρΦΗ ΠρωΤΟβΟΥΛΙΑ
Το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Yianis 
Christodoulou Foundation» αυτά τα 
Χριστούγεννα ανέλαβε τον πρωτό-
τυπο ρόλο του Αϊ-βασίλη, δίνοντας 
την ευκαιρία σε άτομα που ζούνε 
στο εξωτερικό, και για διάφορους 
λόγους δεν θα μπορέσουν να πε-
ράσουν μαζί με τις οικογένειές τους 
τις εορταστικές αυτές ημέρες στην 
Κύπρο, να το πράξουν, προσκαλό-
ντας μικρούς φίλους και νέους έως 
18 ετών να αναζητήσουν τη σελί-

δα του ιδρύματος στο Facebook: 
YCFoundationCy. Η καταληκτική 
ημερομηνία της διαδικτυακής υπο-
βολής συμμετοχής είναι η Τρίτη 3 
Δεκεμβρίου 2019. 

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ!
Μία νέα σειρά φυσικών προϊόντων είναι στη 
διάθεση των καταναλωτών. Οι χειροποίητες, 
ελληνικές μαρμελάδες Evlogia, που παρασκευ-
άζονται σε μία έκταση 84 στρεμμάτων σπάνιας 
φυσικής ομορφιάς στη Ναυπακτία, ξεχωρίζουν 
από την ασύγκριτη γεύση τους και τη μοναδική 
τους ποιότητα. Οι μαρμελάδες Evlogia διαφέ-
ρουν, γιατί παρασκευάζονται από ολόκληρα 
φρούτα κομμένα στο χέρι. Αποκτούν τη γλύ-
κανσή τους μόνο με φυσικά σάκχαρα, χωρίς 
καμία προσθήκη ζάχαρης, χρωστικών ή συντη-
ρητικών, ενώ οι πρώτες ύλες διαχειρίζονται σε 
ήπιες συνθήκες θέρμανσης, ώστε να διατηρούν 
το χρώμα και τη γεύση των φρούτων. Προσφέ-
ρονται σε πολλές, μοναδικές γεύσεις που θα 
ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρα-

νίσκους. Μαρμελάδες φρού-
των, πανδαισία φρούτων και 
μαρμελάδες με αποστάγμα-
τα δημιουργούν μία μοναδική 
γκάμα γευστικών επιλογών. 
Εισάγονται στην Κύπρο από 
την εταιρεία Εύρηκα και είναι 
διαθέσιμες στα σούπερ μάρ-
κετ και σε επιλεγμένα σημεία 
πώλησης.

ΜαρΜελαΔες EVlogia

νίσκους. Μαρμελάδες φρού
των, πανδαισία φρούτων και 
μαρμελάδες με αποστάγμα
τα δημιουργούν μία μοναδική 
γκάμα γευστικών επιλογών. 
Εισάγονται στην Κύπρο από 
την εταιρεία Εύρηκα και είναι 
διαθέσιμες στα σούπερ μάρ
κετ και σε επιλεγμένα σημεία 
πώλησης.
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σχέδια δεν σου λείπουν, κινείσαι, 
έχεις πολλή ενέργεια. Όμως πάρε 
τον χρόνο σου να σκεφτείς πριν 
τρέξεις σε χίλιες πλευρές. Ο Ερ-
μής περνά στο ζώδιό σου και το 
τετράγωνό του με τον Ποσειδώνα 
μπορεί να φέρει εξαπατήσεις και 
λάθη. Η πανσέληνος στο απέναντι 
ζώδιο φέρνει συγκρούσεις με άτο-
μα του περιβάλλοντός σου. 

Αιγόκερως 
22/12 - 20/1
Οι πλανήτες βρίσκο-
νται στο ζώδιό σου 

και κάνουν τη ζωή σου αρμονι-
κή. Η Αφροδίτη κάνει γιορτή. Δεν 
λείπουν οι ευκαιρίες σε κάθε επί-
πεδο, όπως και οι νέες γνωριμίες. 
Ανοίγεις φτερά, ο διάλογος και η 
συνενοχή ενισχύονται. Ο ρομα-
ντισμός κυριαρχεί και κολυμπάς 
στην ευτυχία, διασκεδάζεις και 
βγαίνεις από τη ρουτίνα, μοιράζε-
σαι όμορφες στιγμές που σε ολο-
κληρώνουν.

Υδρόχόός
21/1 - 19/2
Νιώθεις την ανάγκη 
να αναλύσεις και να 

σκεφτείς, να βρεις απαντήσεις 
στα προβλήματά σου. Ξέρεις να 
προσαρμόζεσαι στις αλλαγές, 
αλλά κάποιες έρχονται για να σε 
δοκιμάσουν. Ο Άρης αυξάνει τις 
επαγγελματικές σου υποχρεώ-
σεις, οι φιλοδοξίες σου προωθού-
νται. Η φαντασία σου είναι μεγά-
λη. Νιώθεις μεγάλη ευθύνη για τις 
υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει, 
αλλά τις βγάζεις πάντα εις πέρας. 
Προσοχή στα έξοδα, καθώς είναι 
πιθανές καθυστερήσεις χρημάτων. 

ιχθΥες 

20/2 - 20/3
Ο επαγγελματικός 
τομέας λάμπει. Ο 

Άρης σού δίνει ενέργεια, ο δυναμι-
σμός σου είναι μεγάλος και τίποτα 
δεν μπορεί να σε φρενάρει, ούτε η 
γνώμη των άλλων. Οι στόχοι σου 
είναι ξεκάθαροι. Θέλεις να δημι-
ουργήσεις μια νέα ρουτίνα γιατί 
δεν αντέχεις αυτήν την καθημερι-
νότητα. Σκέφτεσαι πιο συγκροτη-
μένα και απολαμβάνεις τους καρ-
πούς των προσπαθειών σου. 

ρουσιάζονται ευκαιρίες εξέλιξης 
και ανοίγματα. Ο Ήλιος φωτίζει τις 
σχέσεις σου. Λάμπεις και όλοι σε 
έχουν ανάγκη. Η Αφροδίτη από 
τις 20 γλυκαίνει το κλίμα και μετα-
μορφώνει τα Χριστούγεννα σε μια 
ερωτική περίοδο. Μπορεί να φιλο-
ξενήσεις κάποια πρόσωπα στον 
χώρο σου. Η ηλιακή έκλειψη στις 
26 σε βρίσκει παρέα με αγαπημέ-
να πρόσωπα, αλλά μπορεί κάποιο 
να λείπει. 

ςκόρπιός
24/10 - 22/11
Έχεις ανάγκη να κά-
νεις τον λογαριασμό 

της χρονιάς και να βρεις μια δί-
καιη ισορροπία. Επικεντρώσου 
πριν περάσεις στη δράση για να 
μην πέσουν οι σκέψεις σου στο 
κενό. Προετοίμασε το έδαφος με 
έρευνες. Το ένστικτό σου θα σε 
βοηθήσει, υπάρχουν γύρω σου 
πρόσωπα που μπορείς να συμβου-
λευτείς. Με τον Δία η τύχη σού χα-
μογελά και κάποιοι μπορεί να σε 
ευεργετήσουν. Ο Άρης στο ζώδιό 
σου ενισχύει τα σχέδιά σου, σου 
δίνει δύναμη και ενέργεια. Κάπου 
θα βγεις κερδισμένη. 

ΤόξόΤης 
23/11 - 21/12 
Μπορεί να απο-

φασίσεις να κάνεις 
επενδύσεις ή να σου επιστραφούν 
πίσω απρόσμενα χρήματα. Τα 

σχέδια. Ξέρεις πού θέλεις να πας, 
αλλά μη βιάζεσαι και μην προχω-
ράς μόνη. 

Λεων
23/7 - 23/8
Ο Ουρανός σε 

κάνει παρορμητική και είναι στο 
χέρι σου να αποκτήσεις τον έλεγ-
χο των καταστάσεων. Ο Ερμής 
ευνοεί την επικοινωνία. Οι σχέσεις 
σου γίνονται πιο γλυκές και τρυ-
φερές, φλερτάρεις. Η Αφροδίτη 
φέρνει πάθος και συνενοχή, προ-
χώρα μπροστά. Επαγγελματικά, 
ανάλυσε τα πάντα πριν προχωρή-
σεις. Έχεις πολλές επιλογές και ευ-
καιρίες, ανοίγονται πόρτες, αλλά 
δεν είναι όλες ενδιαφέρουσες. 

πΑρθενός
24/8 - 23/9
Ο διάλογος και η 

επικοινωνία ευνοούνται. Οικονο-
μικά, απόφυγε τις παρορμητικές 
κινήσεις. Πάρε τα πράγματα στα 
χέρια σου και οργανώσου για τις 
γιορτές. Βρες χρόνο να μοιρα-
στείς στιγμές με την οικογένειά 
σου. Ξεκινά μια καλή περίοδος για 
σένα. Ο Άρης και ο Δίας ανεβά-
ζουν τη διάθεσή σου. Ο Δίας και 
ο Ουρανός φέρνουν απρόσμενα 
λύσεις και η επιτυχία είναι εξασφα-
λισμένη. 

ΖΥγός
24/9 - 23/10
Οι ρυθμοί επιταχύ-
νονται, καθώς έχεις 

πολλά πράγματα να κάνεις. Πα-

κριός 

21/3 - 20/4
Ο Άρης σού δίνει 

δύναμη και ενέργεια, τίποτα δεν 
σε σταματά. Κατανοείς τους άλ-
λους και ο διάλογος ενισχύεται. Η 
πανσέληνος ευνοεί την επικοινω-
νία και σε βοηθά να εκφραστείς. 
Η Αφροδίτη μπαίνει εμπόδιο στις 
σχέσεις, καθώς λες ανοιχτά όσα 
σκέφτεσαι με σκοπό να ρυθμίσεις 
κάθε πρόβλημα. Μπορεί να γίνεις 
λίγο απόμακρη, νέες γνωριμίες 
δεν ευνοούνται. 

ΤΑΥρός
 21/4 - 21/5

Τα σχέδιά σου προ-
χωράνε. Δεν ανησυ-

χείς τόσο όσο στο παρελθόν. Ο 
Δίας και ο Ουρανός σε απογει-
ώνουν. Ξεχειλίζεις από ιδέες και 
έχεις την ενέργεια να προχωρή-
σεις μπροστά. Έχεις ανάγκη την 
καινοτομία και θέλεις να ανθίσεις 
σε κάθε τομέα. Ο Ουρανός στο 
ζώδιό σου φέρνει αλλαγές και ο 
Πλούτωνας σε βοηθά να υλοποιή-
σεις τις μεγάλες ιδέες που έχεις. 

διδΥμόι
22/5 - 21/6
Ο Ερμής ευνοεί τον 
διάλογο, τις συναλ-

λαγές και τις νέες, ενδιαφέρουσες 
γνωριμίες. Εσύ όμως είσαι καλά 
εσωτερικά ή απλά δίνεις αυτή την 
εντύπωση; Μην κάνεις σχέδια, 
καθώς τα πράγματα μπορεί να 
μην εξελιχθούν όπως θες. Πέρνα 
καλά στις γιορτές και την επόμενη 
χρονιά θα ξεκινήσεις σχέδια εκεί 
που τα άφησες. Οι πλανήτες στον 
Αιγόκερω σε στέλνουν στα βαθιά, 
μη μένεις στην επιφάνεια. 

κΑρκινός 

22/6 - 22/7
Η ερωτική και η 

επαγγελματική σου ζωή κυλούν 
αρμονικά. Οι πλανήτες στηρίζουν 
την εξέλιξή σου. Στρέψε το βλέμ-
μα σου στο μέλλον και στην και-
νοτομία. Άσε πίσω το παρελθόν, ο 
Άρης ντοπάρει τη δημιουργικότη-
τά σου, η επικοινωνία είναι εύκολη 
και περνάς τις ιδέες σου. Το ένστι-
κτό σου είναι οξυμένο. Εξερευνάς 
νέες σκέψεις, αναπτύσσεις νέα 

ZωδιΑ

 ΜΠΡΙΤΝΕΪ ΣΠΙΑΡΣ 2/12/1981

Η Μπρίτνει Τζίαν Σπίαρς είναι Αμερικανίδα 
τραγουδίστρια της ποπ με τεράστια εμπορι-
κή επιτυχία στο ενεργητικό της έχοντας που-
λήσει πάνω από 201 εκατομμύρια δίσκους 
σε όλον τον κόσμο. Είναι βραβευμένη με 
Γκράμι αλλά και πολλά άλλα σημαντικά βρα-
βεία, συμπεριλαμβανομένων ενός MTV Video 
Vanguard Award των MTV VMA, ενός Ultimate 
Choice Award των Teen Choice Awards και ενός 
Millenium Billboard Award για τη συνολική προ-
σφορά της στη μουσική. Κατέχει το ρεκόρ του 
καλλιτέχνη, εν ζωή, με τα περισσότερα μουσικά 
βραβεία παγκοσμίως. Είναι γνωστή ως το μεγα-
λύτερο ποπ είδωλο της γενιάς της και της έχει δο-
θεί ο τίτλος «Πριγκίπισσα της Ποπ».

EP
A

-
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λύτερο ποπ είδωλο της γενιάς της και της έχει δο-





66

ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ

ΕΝΑ ΝΕΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ, ΜΕ ΤΗN ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
«COURAGE», ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΣΕΛΙΝ ΝΤΙΟΝ

ΕΝΑ ΝΕΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ, ΜΕ ΤΗN ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ, ΜΕ ΤΗN ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
ΤΟ ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝOMENΟ
ΑΛΜΠΟΥΜ «COURAGE»

Η βραβευμένη με Γκράμι πέντε φορές 
Σελίν Ντιόν κυκλοφόρησε το νέο της 
άλμπουμ, αποσπώντας τις καλύτερες 

κριτικές. Πρόκειται για ένα άλμπουμ με νέες 
μπαλάντες και up-tempo τραγούδια. Ο δίσκος 
περιλαμβάνει 16 τραγούδια, με επιπλέον τέσ-
σερα στην deluxe έκδοση. Η πετυχημένη ερ-
μηνεύτρια λίγους μήνες πριν έρθει στην Κύπρο 
γιόρτασε την κυκλοφορία του «Courage» και 
παρουσίασε το music video για το ομότιτλο 
single του δίσκου, σε σκηνοθεσία του ο SeOh. 
Ήδη η Σελίν Ντιόν έχει παρουσιάσει αρκετά 

τραγούδια από τον νέο της δίσκο κατά τη διάρ-
κεια του «Courage World Tour». Το εκπληκτικό 
live show, που συνεχώς δέχεται θριαμβευτικές 
κριτικές, θα παρουσιάσει η Melco και η City of 
Dreams την Κυριακή, 2 Αυγούστου, στις 20.30, 
στο στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία. Για την Powered 
by Super Fm τεράστια συναυλία της ποπ τρα-
γουδίστριας Σελίν Ντιόν στην Κύπρο έχουν ήδη 
προ-πωληθεί χιλιάδες μαγικά χαρτάκια, για μία 
καλοκαιρινή βραδιά που περιμένουν όλοι με 
μεγάλη ανυπομονησία και αναμένεται να μείνει 
αξέχαστη. Powered by Super Fm. Xρυσός χο-

ρηγός Scaffolding Solutions, υπεραγορές Άλφα 
Μέσα, Χορηγοί Audi-Cablenet. Χορηγοί επι-
κοινωνίας τηλεόραση ΣΙΓΜΑ, περιοδικό ΟΚ!, 
Adboard Media. Υποστηρικτής Kemanes Print 
Shop. Διοργανωτής Moonligt Show Productions 
Ltd. Για εισιτήρια στο celinedioncyprus.
soldoutticketbox.com, με τις τιμές για τα διαθέσι-
μα εναπομείναντα εισιτήρια να ξεκινάνε από 79 
ευρώ. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 70 00 
70 66. ok!
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