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ΔΗΛΩΣΗ - 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερο-
μένων ότι η LIU DAN από Λεωφό-
ρο Νικολάου Νικολαΐδη Αρ. 16, Τ.Θ. 
60047, Τ.Κ. 8100 Πάφος, υπέβαλε 
στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση 
(Τύπος Μ127) για πολιτογράφη-
σή της ως Κύπρια πολίτιδα. Όποιος 
γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για 
τον οποίο δεν πρέπει να χορηγηθεί 
η αιτούμενη πολιτογράφηση, κα-
λείται να αποστείλει στον Υπουργό 
Εσωτερικών στη Λευκωσία γραπτή 
και υπογεγραμμένη έκθεση των γε-
γονότων.

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, υιό, αδελ-

φό και θείο

ΔΡ ΒΑΣΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(κλινική Valessia)
 από την Ορμήδεια

που απεβίωσε τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 σε ηλικία 62 ετών, 
κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 4:00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αλαμάνου στην Ορμή-
δεια και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν. 
Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ορμήδειας.
Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 
3:00 μ.μ. – 4:00 μ.μ.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Χρυστάλλα Κελίρη Βασιλείου

Παιδιά: Γιώργος – Χρύσα 
Αλέξανδρος – Σοφία

Εγγονή: Δέσποινα
Μητέρα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές στη Φι-
λόπτωχο Αδελφότητα Αγίου Κωνσταντίνου Ορμήδειας.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό

 τεμάχιο
σε καταπληκτική 

περιοχή 
(Grammar School) 

και βιοτεχνικό
 τεμάχιο

στη Λακατάμια.

Τηλ. 99599598, 
99609646

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμε-
νοι ότι η εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ με 
αριθμό εγγραφής 22/65 από Λάρνακα, 
προτίθεται να υποβάλει αίτηση προς 
την Αρχή Αδειών για χορήγηση άδειας 
μεταφορέα «Β» για ένα ενιαίο φορτη-
γό όχημα τύπου βυτιοφόρου, μεικτού 
βάρους 14.000 κιλών για εξυπηρέτη-
ση των αναγκών της επιχείρησης στη 
διανομή υγραερίου (LPG) σε πελάτες 
της εταιρείας.
Το όχημα θα χρησιμοποιείται για τη με-
ταφορά από τις εγκαταστάσεις μας στη 
Λάρνακα και στην Πάφο υγραερίου 
χύμα (LPG) προς πελάτες της εταιρεί-
ας παγκύπρια.
Η μεταφορά θα γίνεται χωρίς κόμιστρο.
Οποιεσδήποτε ενστάσεις πρέπει να 
υποβληθούν γραπτώς εντός 20 ημε-
ρών από την ημερομηνία δημοσίευ-
σης της παρούσης ανακοίνωσης με τα 
σχετικά δικαιολογητικά στα Επαρχια-
κά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Με-
ταφορών.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Η εταιρεία N.G.K. Cyprus Advertiser 
Ltd με Αριθμό Μητρώου Εργοδό-
τη Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΜΕ) 
1474454/5/8531 ζητά να προσλάβει 
ένα συντάκτη της καθημερινής εφη-
μερίδας και ένα νομικό συντάκτη του 
επιχειρηματικού περιοδικού.
Απαιτούμενα προσόντα: η μητρι-
κή γλώσσα πρέπει να είναι ρωσικά, 
καλή γνώση ελληνικής και αγγλι-
κής γλώσσας, επαγγελματικό δίπλω-
μα του ρωσικού πανεπιστημίου, προ-
ϋπηρεσία από 15 χρόνια στη Ρωσία.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
να απευθύνονται στο Επαρχιακό Γρα-
φείο Εργασίας Λεμεσού στο τηλέφω-
νο 25827320.

Το πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της Χαραλαμπίδης Κρίστης 
 παρέδωσε το έργο αναβάθμισης της γειτονιάς των Αγίων Ομολογητών

Την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019, η 
Χαραλαμπίδης Κρίστης μέσω του προ-
γράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης της 
εταιρείας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ πραγματοποί-
ησε σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκω-
σίας, στην Πλατεία Πλατάνου στους Άγι-
ους Ομολογητές, την παράδοση του έρ-
γου αναβάθμισης της γειτονιάς Αγί-
ων Ομολογητών, «Ανθρώπινες Γειτονιές 
- Άγιοι Ομολογητές». 

Στις 14 Φεβρουαρίου, η Χαραλαμπί-
δης Κρίστης παρουσίασε τη δράση του 
προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης 
και έμπρακτης προσφοράς της εταιρείας 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, «Ανθρώπινες Γειτονιές», 
με σημείο αναφοράς και επίκεντρο τη 
γειτονιά των Αγίων Ομολογητών, γενέ-
τειρα της γαλακτοβιομηχανίας, το 1945. 
Η  συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτήθη-
κε, από το κυπριακό Love Brand, το γα-
λατάκι της Χαραλαμπίδης Κρίστης και τις 
πωλήσεις της συλλεκτικής συσκευασίας 
του, που απεικόνιζε τους πρωταγωνιστές 
της  κινηματογραφικής ταινίας «Βουρά-
τε Γειτόνοι». 

Σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, 
το έργο ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με 
τον Δήμο Λευκωσίας και ο πυρήνας των 
Αγίων Ομολογητών παραδόθηκε στους 
πολίτες πλήρως αναβαθμισμένος, ακο-
λουθώντας ειδικό σχέδιο βελτίωσης και 
εξωραϊσμού της γειτονιάς, με ανακυκλώ-
σιμα υλικά και φωταγώγηση, με ενερ-
γειακό φωτισμό,  παγκάκια πλαισιωμέ-
να από ανθοδόχους και ασφαλτόστρωση.  
H γειτονιά των Αγίων Ομολογητών είναι 
πλέον περιβαλλοντικά πιο φιλική και οι-
κιστικά πιο ανθρώπινη, τόσο για την κα-
θημερινότητα των κατοίκων όσο και των 
επισκεπτών της. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το πρό-
γραμμα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της Χαραλαμπί-
δης Κρίστης και τη δράση του προγράμ-
ματος «Ανθρώπινες Γειτονιές» αναβαθμί-
στηκε αισθητικά και λειτουργικά η περιο-
χή από την εκκλησία Αγίων Ομολογητών 
μέχρι την Πλατεία  Πλατάνου. Όλα τα υλι-
κά που χρησιμοποιήθηκαν είναι φιλικά 
προς το περιβάλλον, ενώ και η αισθητική 

τους δένει αρμονικά με τον παραδοσιακό 
χαρακτήρα της περιοχής. Η Χαραλαμπί-
δης Κρίστης, στο πλαίσιο της δράσης «Αν-
θρώπινες Γειτονιές»,  παρενέβη εικαστικά 
και στα εγκαταλελειμμένα κτίρια στην κύ-
ρια αυτή οδό των Αγίων Ομολογητών. 

Ο αγαπητός τραγουδιστής Σταύρος 
Κωνσταντίνου μέσα από έναν συμβολι-
κό μελωδικό χαιρετισμό ερμήνευσε  a 
capella το φημισμένο τραγούδι «Πλάτα-
νος». Τέλος, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 
με ξενάγηση στο έργο και στη συνέχεια 
παρατέθηκε δείπνο για τους προσκεκλη-
μένους  στο «Αχίλλειο». 

Ο πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
της Χαραλαμπίδης Κρίστης, κ. Χαραλα-
μπίδης σε σύντομο χαιρετισμό του σημεί-
ωσε: «Το σημερινό έργο που παραδίδου-
με,  στο πλαίσιο της δράσης “Ανθρώπινες 
Γειτονιές” του προγράμματος κοινωνικής 
αλληλεγγύης της εταιρείας μας, ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗ, καταγράφει την απόφαση και τη 
σταθερή δέσμευσή μας να ανταποδίδου-
με την καθημερινή εμπιστοσύνη των Κύ-
πριων καταναλωτών μας στον τόπο μας, 
στην κοινωνία μας, στη γειτονιά μας». 

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Λευ-
κωσίας, κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ση-
μείωσε: «Η εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρί-
στης με αυτή τη γενναιόδωρη χορηγία 
συμπορεύεται μαζί με τον Δήμο Λευκω-
σίας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στην ιστορική γειτονιά των Αγίων Ομο-
λογητών. Η συμβολή της εταιρείας στις 
προσπάθειες υλοποίησης έργων περιβαλ-
λοντικής αναβάθμισης του πυρήνα των 
Αγίων Ομολογητών είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική».

#Symmetochi#GinomasteKaliteroi
Η Χαραλαμπίδης Κρίστης είναι η με-

γαλύτερη και μακροβιότερη γαλακτοβι-
ομηχανία της Κύπρου. Παραμένει ηγέ-
της στον τομέα παραγωγής και διανο-
μής τροφίμων, προσφέροντας διαχρονι-
κά, και πάντα σύμφωνα με τα διεθνή πρό-
τυπα ποιότητας και τεχνογνωσίας, προϊ-
όντα υψηλής διατροφικής αξίας και ποι-
ότητας, διατηρώντας την αυθεντικότητα 
των γεύσεων.

Αποτελεί μια από τις ισχυρές βιομηχα-
νίες της χώρας, η οποία διακρίνεται και 
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της, 
με το πρόγραμμα έμπρακτης προσφοράς 
και κοινωνικής αλληλεγγύης «ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗ» να αγκαλιάζει ολόκληρη την Κύ-
προ, χαρίζοντας χιλιάδες παιδικά χαμόγε-
λα.

Η ποιότητα Χαραλαμπίδης Κρίστης εί-
ναι διεθνώς αναγνωρισμένη με την εται-
ρεία να δραστηριοποιείται εξαγωγικά σε 
περισσότερες από 32 χώρες, αποτελώ-
ντας τη μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία 
της Κύπρου.

Follow #CharalambidesChristis:
Website: http://

charalambideschristis.com.cy/
#myMilk: https://www.mymilk.com.

cy/
Facebook: https://www.facebook.

com/charalambideschristis/
Instagram: https://www.instagram.

com/charalambideschristis/
YouTube: https://www.youtube.com/

channel/UCegpcJPyXgiQF7VF5QTHqpg
LinkedIn: https://www.linkedin.com/

company/charalambides-christis-ltd

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού

ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(από τον Ασκά, από την Αμμόχωστο 

και τέως κάτοικο Λευκωσίας)

που απεβίωσε χθες Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 σε ηλικία 82 ετών, 
κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην 
Παλλουριώτισσα και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 
να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι: 
Σύζυγος: Παρασκευού Κωνσταντίνου

Παιδιά: Κωνσταντίνος και Έλενα Κωνσταντίνου, Κυριάκος και 
Μαρία Κωνσταντίνου, Ιωάννης και Δέσπω Κωνσταντίνου 
Εγγόνια: Ευστάθιος, Άντρη, Εύη, Ευστάθιος και Ευστάθιος

 

Ψάξε, ψάξε… και θα το βρεις:
Μια πρωτοποριακή εφαρμογή με παιχνίδια ετοιμάστη-

κε και είναι έτοιμη να εξιτάρει μικρούς και μεγάλους! Λέγε-
ται «iLIFE-TROODOS Treasure hunt», έχει τρία παιγνίδια 
που όχι μόνο κρατάνε το ενδιαφέρον αμείωτο, αλλά εύκο-
λα και αβίαστα εφοδιάζουν τους παίκτες και τις παίκτριες 

με πλήθος πληροφοριών 
και γνώσεων για το Τρό-
οδος, τις ομορφιές του 
και τις αξίες του. 

 Η εφαρμογή, που 
όχι τυχαία έχει τον τίτλο 

«Κυνήγι Θησαυρού» (Treasure Hunt), δημιουργήθηκε στο 
πλαίσιο του έργου «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προ-
ώθηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών» 
(LIFE16 GIE/CY/000709) και το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιλαμβάνει τρία συναρπαστικά παιχνίδια με κυνήγι 
θησαυρού. 

Το κάθε ένα κάθε ένα από αυτά αντιστοιχεί σε μια διαφο-
ρετική θεματική ενότητα: 

• Διαδρομή Περιβάλλοντος 
• Διαδρομή Λαϊκής Παράδοσης και  
• Εκδρομικός Χώρος Πλατάνια. 
Οι δυο πρώτες, κάπως πιο «απαιτητικές», βάζουν στην 

περιπέτεια τους ενήλικες, ενώ η τρίτη στοχεύει σε παιδιά 
από δέκα ως 15 χρονών.

Στο παιχνίδι, παίκτες και παίκτριες «ταξιδεύουν» στο 
Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους και καθώς κυνηγούν τον 
θησαυρό μαθαίνουν πολλά για τις φυσικές περιοχές, τις 
υποδομές και τα στοιχεία της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα 
συνειδητοποιούν τη σημασία του, το περιβαλλοντικό πλαί-
σιο και τη σπουδαιότητα της κληρονομιάς αυτής. 

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευ-
ές iOS και Android.

Περισσότερες πληροφορίες στο στο www.ilifetroodos.eu
Τρόοδος. Είναι, στη Φύση Μας!

Η απόλυτη εφαρμογή 
για κυνήγι θησαυρού 

στο Τρόοδος!
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Θάνατος αγωνίστριας της ΕΟΚΑ
Απεβίωσε την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 σε ηλικία 87
ετών η αγωνίστρια της ΕΟΚΑ Λούλλα Παπαγεωργίου-Κοκ-
κίνου. Η κηδεία της θα γίνει σήμερα Τρίτη 25 Ιουνίου
2019 και ώραν 4.00 μ.μ. από τον ιερό ναό Κωνσταντίνου
και Ελένης στο κοιμητήριο Λευκωσίας. Οι Σύνδεσμοι Αγω-
νιστών Ε.Ο.Κ.Α. 1955 - 59 εκφράζουν προς την οικογένεια
της εκλιπούσης τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.

Θεατρική παράσταση   
Με μια πρόσθετη παράσταση, που θα δοθεί αύριο Τετάρτη
26 Ιουνίου 2019, στις 9 το βράδυ στο Αμφιθέατρο
Μακαρίου Γ΄, το κοινό της Λευκωσίας θα έχει την ευκαιρία
να απολαύσει την ελληνική μουσική οπερέτα του Θεό-
φραστου Σακελλαρίδη Ο Βαφτιστικός, σε σκηνοθεσία Πα-
ναγιώτη Λάρκου. Η παράσταση θα είναι με αγγλικούς και
τουρκικούς υπέρτιτλους. Για την εξυπηρέτηση του κοινού,
το ταμείο του ΘΟΚ θα είναι ανοικτό εκτάκτως σήμερα
Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 από 10:00-13:30 & 16:00-18:00. 

Δημόσια αργία  
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι λόγω της
δημόσιας αργίας της σημερινής ημέρας Τρίτης 25 Ιουνίου
2019 τα γραφεία, το ταμείο και όλες οι υπηρεσίες του
Δήμου θα είναι κλειστά. Η περισυλλογή σκυβάλων την
Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί κανονικά και η Δη-
μοτική Αγορά Αγίου Αντωνίου θα παραμείνει ανοικτή. 

Δημόσια συζήτηση
Η Κίνηση για την Προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας
σας προσκαλεί στην δημόσια συζήτηση με θέμα: Το
πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο μετά τις Ευρωεκλογές. Την
Τετάρτη, 26 Ιουνίου, 7:15 μ.μ. στη Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών, Πλατεία Βασιλέως Παύλου (δίπλα από το ξενοδοχείο
Σαν Χωλ). Ομιλητές: Χρήστος Ιακώβου, διευθυντής του
Κυπριακού Κέντρου Μελετών και Χρίστος Ρότσας, πρόεδρος
του "Πατριωτικού Κινήματος". Πληροφορίες: Τηλ.
99593318.

Αιμοδοσία
Στο πλαίσιο του καθιερωμένου θεσμού αιμοδοσίας του
Δήμου Λευκωσίας, πραγματοποιείται αιμοδοσία μεθαύριο
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέ-
ντρο (πρώην Γηροκομείο), μεταξύ των ωρών 10:00π.μ
μέχρι 13:00μ.μ. Προσκαλούνται όσοι δημότες θέλουν
να δώσουν αίμα και να προσφέρουν αυτό το πολύτιμο
δώρο στους συμπολίτες μας να προσέλθουν στο Πολυ-
δύναμο Δημοτικό Κέντρο στην οδό Νικηφόρου Φωκά
40, Λευκωσία.

Πανήγυρις
Οι ιερείς και η Εκκλησιαστική Επιτροπή σας προσκαλούν
στις εκδηλώσεις της γιορτής των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων,
στο ομώνυμο ξωκλήσι στην Αγία Νάπα. Το Σάββατο 29
Ιουνίου 2019, στις 6:30μ.μ θα τελεστή ο Πανηγυρικός
Εσπερινός και το πρωί της Κυριακής 30 Ιουνίου 2019, στις
7:00π.μ - 9:00π.μ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ξένες δημοσιεύσεις

Μια πρωτοποριακή εφαρ-
μογή με παιχνίδια ετοιμά-
στηκε και είναι έτοιμη να
εξιτάρει μικρούς και μεγά-
λους! Λέγεται «iLIFE-TROO-
DOS Treasure hunt», έχει
τρία παιγνίδια που όχι μόνο
κρατάνε το ενδιαφέρον
αμείωτο, αλλά, εύκολα και
αβίαστα, εφοδιάζουν τους
παίκτες και τις παίκτριες
με πλήθος πληροφοριών
και γνώσεων για το Τρόο-
δος, τις ομορφιές του και
τις αξίες του. 
Η εφαρμογή, που όχι τυχαία
έχει τον τίτλο «Κυνήγι Θη-
σαυρού» (Treasure Hunt),
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο
του έργου «Εθνικό Δασικό
Πάρκο Τροόδους: Προώθη-

ση φυσικών αξιών και οι-
κοσυστημικών υπηρεσιών»
(LIFE16 GIE/CY/000709) και
το οποίο συγχρηματοδοτεί-
ται από το πρόγραμμα LIFE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περιλαμβάνει τρία συναρ-
παστικά παιχνίδια με κυνήγι
θησαυρού. 
Το κάθε ένα κάθε ένα από
αυτά, αντιστοιχεί σε μια
διαφορετική θεματική ενό-
τητα: διαδρομή περιβάλ-
λοντος, διαδρομή λαϊκής
παράδοσης και εκδρομικός
χώρος πλατάνια.
Στο παιχνίδι, παίκτες και
παίκτριες «ταξιδεύουν» στο
Εθνικό Δασικό Πάρκο Τρο-
όδους και καθώς κυνηγούν
τον θησαυρό, μαθαίνουν

πολλά για τις φυσικές πε-
ριοχές, τις υποδομές και
τα στοιχεία της περιοχής,
ενώ ταυτόχρονα συνειδη-

τοποιούν τη σημασία του,
το περιβαλλοντικό πλαίσιο,
και τη σπουδαιότητα της
κληρονομιάς αυτής.

Η νέα εφαρμογή για κυνήγι θησαυρού στο Τρόοδος!

Με μεγάλη επιτυχία και συ-
γκίνηση πραγματοποιήθη-
καν οι τελετές αποφοίτησης
του Τεχνολογικού Πανεπι-
στημίου Κύπρου στις 19 και
20 Ιουνίου 2019 στο Δημο-
τικό Κηποθέατρο «Μάριος
Τόκας». Φέτος αποφοίτησαν
591 φοιτητές, συγκεκριμέ-
να, 384 προπτυχιακοί, 194
μεταπτυχιακοί και 13 διδα-
κτορικοί φοιτητές. Με την
ολοκλήρωση της φετινής
ακαδημαϊκής χρονιάς, η κοι-
νότητα των αποφοίτων του
Τεχνολογικού Πανεπιστημί-
ου Κύπρου απαριθμεί 3974
μέλη.
Κατά την πρώτη ημέρα, πα-
ρουσία του υπουργού Παι-
δείας και Πολιτισμού δρα
Κώστα Χαμπιαούρη, αποφοί-
τησαν φοιτητές της Σχολής
Επικοινωνίας και Μέσων Ενη-

μέρωσης, της Σχολής Καλών
και Εφαρμοσμένων Τεχνών,
και της Σχολής Επιστημών
Υγείας. Κατά τη δεύτερη ημέ-
ρα αποφοίτησαν φοιτητές
της Σχολής Γεωτεχνικών Επι-
στημών και Διαχείρισης Πε-
ριβάλλοντος, της Σχολής Δι-

οίκησης και Οικονομίας και
της Σχολής Μηχανικής και
Τεχνολογίας. Την τελετή χαι-
ρέτισε ο πρόεδρος της Βου-
λής των Αντιπροσώπων και
Προεδρεύων της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Δημήτρης Συλ-
λούρης. 

Στις τελετές, εκτός από τα
μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας και τους αποφοί-
τους και τις οικογένειές τους,
παρευρέθηκαν αξιωματού-
χοι, ενώ διαδικτυκά παρα-
κολούθησαν τις τελετές απο-
φοίτησης 2250 άτομα. 

Tελετές αποφοίτησης ΤεΠαΚ

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
(ΚΥΠΕ), ανοίγοντας παράθυρο προς
την τέχνη και διευρύνοντας το κοι-
νωνικό του προφίλ, διοργανώνει έκ-
θεση ζωγραφικής και επίσημο δεί-
πνο στις 28 Ιουνίου 2019, στις 7
και στις 9 μ.μ, αντιστοίχως, στο Πα-
λιό Λιμάνι Λεμεσού, με όλα τα έσοδα
από το επίσημο δείπνο να δίνονται
στον Παγκύπριο Σύνδεσμο «Ένα
Όνειρο Μια Ευχή» για παιδιά με
καρκίνο και συναφείς παθήσεις.
Τόσο η εικαστική έκθεση όσο και
το επίσημο δείπνο έχουν τεθεί υπό
την αιγίδα του προέδρου Αναστα-
σιάδη.
Ο διευθυντής του ΚΥΠΕ Γιώργος Πε-
νηνταέξ, σε μήνυμά του για την εκ-
δήλωση, καλεί το κοινό να συνδρά-
μει στη σημαντική αυτή πρωτοβου-
λία του Πρακτορείου, ενισχύοντας

οικονομικά τον Παγκύπριο Σύνδεσμο
«Ένα Όνειρο Μια Ευχή», ο οποίος,
όπως σημείωσε, βοηθά παιδιά και
νεαρά άτομα που υποφέρουν από
διάφορες μορφές καρκίνου, ανε-
ξάρτητα από εθνοτική καταγωγή,
θρησκεία, χρώμα, οικονομικό και
κοινωνικό στάτους.
Ο κ. Πενηνταέξ ευχαρίστησε θερμά
όλους τους χορηγούς και υποστη-
ρικτές της εικαστικής έκθεσης και
του επίσημου δείπνου, καθώς και
όλους όσοι εργάζονται για την επι-
τυχία της εκδήλωσης. Ιδιαίτερες ευ-
χαριστίες εξέφρασε προς τον καλ-
λιτέχνη Μάριο Βούργος, τόσο για
την πρωτοβουλία του για τη διορ-
γάνωση της εκδήλωσης με φιλαν-
θρωπικό χαρακτήρα όσο και για τα
έργα που θα εκθέσει στο "Ηall M",
στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού.

ΚΥΠΕ: Εικαστική έκθεση / φιλανθρωπικό δείπνο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά, σας προσκαλούμε στο γάμο μας που
θα γίνει το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 στις 5:15 μ.μ στον

Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στη Λάρνακα.

Ανδρέας & Νίκολα

Οι γονείς: Ζαννέττος και Μαρία Κοκκινόφτα από Αραδίππου
και Έλενα (Χέλεν) Ελευθερίου από Αμμόχωστο.

Συγχαρητήρια και δεξίωση στην αίθουσα δεξιώσεων
«Acropolis Palace” στα Κελλιά από τις 7:30 μ.μ

Ντύσιμο γαμπρού: 1:30 μ.μ – Ντύσιμο νύφης 3:30 μ.μ.
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BEAUTIFUL PEOPLE ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ
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BOTANICALS 
FRESH CARE
H L’Oréal Paris λάν-
σαρε την «Botanicals 
Fresh Care», μια νέα 
premium σειρά πε-
ριποίησης μαλλιών, 
εμπνευσμένη από 
τη φύση. Στη νέα 
σειρά, χρησιμοποι-
ούν φυτικά έλαια 
σε κάθε προϊόν, 

τα οποία προορίζονται για συγκεκριμένο τύπο μαλλιών και έχουν 
θεραπευτικά αποτελέσματα. Τα Botanicals fresh care ήρθαν για να 
προσφέρουν μία νέα εμπειρία στην περιποίηση των μαλλιών σας 
με μοναδικούς συνδυασμούς βοτάνων γνωστών για τις ευεργετικές 
τους ιδιότητες. Δημιουργούμε vegan συνθέσεις, υψηλής αποτελε-
σματικότητας με εξαιρετικές υφές και αρώματα που φτάνουν σε 
εσάς σε συσκευασίες από ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά.

BLACK OPIUM ILLUSION
Μια νύχτα, σε κάποιο εξωτικό μέρος. Οι φοίνικες παραδίνονται στον 
άνεμο, σε ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ αναβοσβήνει μια νέον πινακίδα. 
Βάζει μπροστά. Περιμένει μια στιγμή, 
για να χορτάσει το εξωτικό κλίμα γύρω 
της, να αισθανθεί την αφθονία του στην 
επιδερμίδα της. Κινείται μέσα στην 
εξωτική νύχτα. Και, όπου κι αν πηγαίνει, 
αφήνει πίσω της το θρυλικό οσφρητικό 
ίχνος του Black Opium. Τώρα, το Black 
Opium κυκλοφορεί σε ένα μπουκάλι 
συλλεκτικής έκδοσης, αντάξιο ενός 
μοναδικού αρώματος. Διακοσμημένο 
με γυαλιστερά ασημένια σχέδια φοινι-
κόδεντρων που δημιουργούν σκιές πάνω στο διαφανές μπουκάλι. 
Τα φύλλα τους μοιάζουν σαν να λικνίζονται από το αεράκι, ενώ το 
ροζ υγρό παραπέμπει στις πολλά υποσχόμενες εξωτικές βραδιές που 
θα έρθουν. BLACK OPIUM EAU DE PARFUM - Το αρχικό Eau de 
Parfum παραμένει απαράλλαχτο. Φωτίζεται από το εσωτερικό. Το 
μαγικό άρωμα περιμένει. Ζωντανό, αισθησιακό και ποθητό – εκεί 

που συγκρούεται το 
φως με το σκοτάδι. Η 
ηλεκτρική ενέργεια 
των κόκκων μαύρου 
καφέ συναντά την επι-
βλητική θηλυκότητα 
των λευκών λουλου-
διών και της βανίλιας. 
Μεθυστικό – με λευκό 
γιασεμί Sambac και 
απόλυτο αιθέριο έλαιο 
άνθους πορτοκαλιάς. 
Ισχυρό – με βαθιές, 
ξυλώδεις νότες κέδρου 
και πατσουλί.

MY BEAUTY LINE APP: Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ! 
Ένα νέο application ομορφιάς λανσάρουν τα Beauty Line, η μεγαλύ-
τερη αλυσίδα καταστημάτων καλλυντικών στην Κύπρο. Μέσω του 
Μy Βeauty Line App, τα Beauty Line εξασφαλίζoυν μοναδικά προ-
νόμια στους 
πελάτες 
τους. Συ-
γκεκριμένα, 
οι χρήστες 
της εφαρ-
μογής έχουν 
εύκολη πρό-
σβαση στο 
υπόλοιπο 
των βαθμών 
της κάρτας 
Benefits αλ-
λά και στο ιστορικό αγορών τους. Επίσης, ενημερώνονται πρώτοι για 
τις προσφορές των καταστημάτων, ενώ μπορούν να αξιοποιήσουν 
προσφορές που ισχύουν μόνο μέσω της εφαρμογής. Επιπλέον, μπο-
ρούν  να εντοπίσουν το κοντινότερο σε αυτούς κατάστημα, αλλά και 
να λάβουν χρήσιμες συμβουλές ομορφιάς, προτάσεις για προϊόντα, 
ακόμα και ιδέες για ολοκληρωμένα makeup looks! Το app είναι δια-
θέσιμο δωρεάν για Android και iOS κινητές συσκευές. 

ΨΑΞΕ, ΨΑΞΕ… ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΣ: Η ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ!
Μια πρωτοποριακή εφαρμογή 
με παιχνίδια ετοιμάστηκε και 
είναι έτοιμη να εξιτάρει μικρούς 
και μεγάλους! Λέγεται «iLIFE-
TROODOS Treasure hunt», 
έχει τρία παιχνίδια που όχι μόνο 
κρατάνε το ενδιαφέρον αμείω-
το αλλά, εύκολα και αβίαστα, 
εφοδιάζουν τους παίκτες και τις 
παίκτριες με πλήθος πληροφορι-
ών και γνώσεων για το Τρόοδος, 
τις ομορφιές του και τις αξίες του. Η εφαρμογή, που όχι τυχαία έχει 
τον τίτλο «Κυνήγι Θησαυρού» (Treasure Hunt), δημιουργήθηκε στο 
πλαίσιο του έργου «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση 
φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπηρεσιών» (LIFE16 GIE/
CY/000709) και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο παιχνίδι, παίκτες και παίκτρι-
ες «ταξιδεύουν» στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους και καθώς 
κυνηγούν τον θησαυρό, μαθαίνουν πολλά για τις φυσικές περιοχές, 
τις υποδομές και τα στοιχεία της περιοχής ενώ ταυτόχρονα συνειδη-
τοποιούν τη σημασία του, το περιβαλλοντικό πλαίσιο, και τη σπου-
δαιότητα της κληρονομιάς αυτής. Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.ilifetroodos.eu.

PICK & MIX! ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΡΑΓΙΟΝ!
Παίξε και διασκέδασε με τα καλυπτικά μας κραγιόν 
που έχουν διάρκεια πάνω από 5 ώρες και περιέχουν μια 
έντονη ενυδατική φόρμουλα για super απαλά χείλη. Με 
τις 16 διαφορετικές παιχνιδιάρικες, θήκες και 16 διαφο-
ρετικές αποχρώσεις κραγιόν μπορείς να επιλέξεις και να 

δημιουργήσεις το δικό σου μοναδικό κραγιόν. Όποια 
και να είναι η επιλογή σου, το σίγουρο είναι ότι τα χείλη 
σου θα είναι εκθαμβωτικά με τις μεταλλικές αποχρώσεις 
ή θα αφήσεις το σημάδι σου με τη ματ υφή του κραγιόν 
σου. Επίσης, όλη η συλλογή είναι vegan. Διαθέσιμα 
στα πολυκαταστήματα Debenhams Mall of Engomi & 
Debenhams Zenon. 
MATTE LIPSTICK: Το  κραγιόν  με  πραγματική  διάρ-
κεια,   έντονο  χρώμα  και maximum  κάλυψη  για  ένα  ματ  
και  αψεγάδιαστο  φινίρισμα! 
SHINY LIPSTICK: Κραγιόν με έντονη και ενυδατική 
φόρμουλα φτιαγμένο για απαλά και λαμπερά χείλη!
METALLIC LIPSTICK: Για ένα γκλάμουρ look σε με-
ταλλικές αποχρώσεις!
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