














ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Επιλεγμένα έργα των φωτογράφων που
συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Φωτογρα-
φίας με θέμα «Τρόοδος, είναι στη φύση
μας», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του
έργου iLIFE-TROODOS, εκτίθενται από τις
25 Νοεμβρίου 2019 στον Βοτανικό Κήπο
Αμιάντου Α.Γ. Λεβέντης. Η έκθεση περι-
λαμβάνει 19 φωτογραφίες και η επιλογή
τους έγινε με γνώμονα την ανάδειξη όσο
το δυνατό περισσότερων στοιχείων της
βιοποικιλότητας του Εθνικού Δασικού Πάρ-
κου Τροόδους και των οικοσυστημικών
υπηρεσιών που παρέχει.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε συ-
νεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία
Κύπρου - Τμήμα Λευκωσίας, με σκοπό την
ανάδειξη της φυσικής - εγγενούς αξίας
του δασικού οικοσυστήματος του Εθνικού
Δασικού Πάρκου Τροόδους ως προς τη
βιοποικιλότητα που το χαρακτηρίζει. Οι
συμμετέχοντες απαθανάτισαν με τον φακό
τους τη φυσική ομορφιά του Πάρκου και
ανέδειξαν την ποικιλία του σε οικοτόπους
είδη χλωρίδας και πανίδας, γεωλογία και
φυσικά τοπία μέσα από τις τέσσερεις επο-
χές του χρόνου. Η αξιολόγηση των φωτο-

γραφιών έγινε από ανεξάρτητη κριτική
επιτροπή που απαρτιζόταν από εκπροσώ-
πους των εταίρων του έργου και της Φω-
τογραφικής Εταιρείας Κύπρου. 
Η υπαίθρια φωτογραφική έκθεση θα «τα-
ξιδέψει» σε διάφορα μέρη της Κύπρου
και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του
2020. Αναλυτικά: Βοτανικός Κήπος Αμιάν-
του (25/11/2019 – 20/12/2019), Πλατεία
Τροόδους (20/12/2019 – 24/01/2020),
Κέντρο Περιβαλλοντικής  Ενημέρωσης

Αθαλάσσας (24/01/2020 – 07/02/2020),
Αραδίππου: Πλατεία Αγίου Λουκά
(30/03/2020 – 12/04/2020), Λάρνακα:
Φοινικούδες (04/05/2020 – 25/05/2020),
Αγία Νάπα: Μουσείο Θάλασσα
(25/05/2020 – 15/06/2020), Λατσιά: Δη-
μαρχείο Λατσιών (15/06/2020 –
06/07/2020), Αγλατζιά: Λεωφόρος Κυ-
ρηνείας (06/07/2020 – 27/07/2020),
Λεμεσό: Δημόσιος Κήπος (27/07/2020 –
17/08/2020).

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προκηρύσσουν τα Κρατικά
Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2020. Οι κα-
τηγορίες στις οποίες θα απονεμηθούν τα Κρατικά Βραβεία
είναι οι ακόλουθες: 
1. Ποίηση 2. Μυθιστόρημα 3. Διήγημα/Νουβέλα 4. Μελέτη
(μονογραφία)/Δοκίμιο για τη λογοτεχνία 5. Βραβείο Νέου
Λογοτέχνη (μέχρι 35 ετών για Ποίηση, Μυθιστόρημα, Διή-
γημα /Νουβέλα) 6. Λογοτεχνία για μικρά παιδιά (Ποίηση/Πε-
ζογραφία) 7. Λογοτεχνία για μεγάλα παιδιά και εφήβους
(Ποίηση /Πεζογραφία) 8. Εικονογράφηση Λογοτεχνικού
Βιβλίου για παιδιά και εφήβους (Ποίηση/Πεζογραφία).
Υποψήφια για βράβευση είναι τα έργα που εμπίπτουν στις
πιο πάνω κατηγορίες, τα οποία θα εκδοθούν από την 1η
Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, θα κατατεθούν
στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021
(είτε θα έχουν εκδοθεί στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό)
και θα φέρουν ως χρονολογία έκδοσής τους το έτος 2020.
Οι συγγραφείς/ εικονογράφοι που επιθυμούν να συμμε-
τάσχουν στον διαγωνισμό για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτε-
χνίας για εκδόσεις 2020, θα πρέπει να συμπληρώσουν και
να καταθέσουν στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη, μαζί με τα
βιβλία τους, τη σχετική Δήλωση Συγκατάθεσης ( Έντυπο
ΚΒΛ1). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
παραπέμπονται στον Κανονισμό που διέπει τα Κρατικά
Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις 2020 στην ιστοσελίδα:
http://www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/thesmoi_dior
ganoseis.html  

Για οικονομική χορηγία
H Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης
ενημερώνει το κοινό ότι θα υπάρξει παράταση στη φετινή
υποβολή αιτήσεων για οικονομική χορηγία μέχρι την
Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019, η ώρα 23:59. Η αίτηση θα
πρέπει να κατατίθεται ηλεκτρονικά, ΜΟΝΟ μέσω της ιστο-
σελίδας του Φορέα και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα
πιστοποιητικά. Όλες οι λεπτομέρειες βρίσκονται στην ιστο-
σελίδα www.socialsupport.gov.cy. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
22867555, 22867478

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο
Ο Δήμος Αραδίππου συνεχίζοντας την πολιτιστική ανα-
βάθμιση και πληροφόρηση των δημοτών του, θα πραγμα-
τοποιήσει αύριο Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα
7.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αραδίππου,
την τρίτη διάλεξη του όγδοου έτους του Ελεύθερου Πανε-
πιστημίου του Δήμου Αραδίππου. Εισηγήτρια είναι η Θέκλα
Καρίτεβλη, Εκπαιδευτικός Θεατροπαιδαγωγός και το θέμα
παρουσίασης είναι «Τα πρώτα τρία δευτερόλεπτα… στην
επι - κοινωνία του λόγου». Στόχος του Δήμου Αραδίππου
είναι να δοθεί η ευκαιρία σε κάθε πολίτη να διευρύνει
τους ορίζοντες της σκέψης του και τα ενδιαφέροντά του
με μια σειρά μορφωτικών μαθημάτων επί διαφόρων αντι-
κειμένων, από διαπρεπείς επιστήμονες στον χώρο τους
και να προσφέρει έγκυρες, κατασταλαγμένες γνώσεις  και
προβληματισμούς. Εναρξη εγγραφών στις 7.00 μ.μ.

Γενική συνέλευση
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων σας προσκαλούν στην
5η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του, σήμερα Τρίτη,
3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Συνεδριακό
Κέντρο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», στη Λευκωσία Ο Εξοχότατος πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, θα
απευθύνει χαιρετισμό.

Παρουσίαση Βιβλίου
O ακαδημαϊκός-συγγραφέας Μίμης Α. Σοφοκλέους, σε
συνεργασία με τον Δήμο Τσερίου σας προσκαλούν στην
παρουσίαση του βιβλίου «ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ 50 χρόνια από
τις πρώτες του συνθέσεις». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
σήμερα Tρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 7.30 μ.μ. στην
αίθουσα εκδηλώσεων του B΄Δημοτικού Σχολείου Τσερίου.

Ημερίδα
Η Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (Ε.Θ.Α.Λ.) μέσα
στο πλαίσιο των παράλληλων με το θέατρο δραστηριοτήτων
της, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Το Θέατρο στην πόλη
της Λεμεσού» την Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019 (10:30π.μ.
– 13:30μ.μ.) στον Τεχνοχώρο της Ε.Θ.Α.Λ. Η παρακολούθηση
της ημερίδας είναι ανοικτή για το κοινό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣξένες δημοσιεύσεις

Η Louis Hotels αναγνωρίζοντας το κύρος
και τις αξίες που για 100 χρόνια ακριβώς
θεμελίωσε στον τομέα της φιλοξενίας η
διεθνής αλυσίδα Hilton, ανακοινώνει τη
μετονομασία του ξενοδοχείου Hilton
Park σε Hilton Nicosia. Το εμβληματικό
ξενοδοχείο της πρωτεύουσας παίρνει
το νέο του όνομα ως το μοναδικό Hilton
στην Κύπρο. 
Με την πρόσφατη πλήρη ανακαίνιση
όλων των δωματίων του ξενοδοχείου,
τη δημιουργία του ολοκαίνουριου Mint
Bar και την ολοκλήρωση της αναβάθμισης
και των υπόλοιπων κοινόχρηστων χώρων,
η Hilton International δείχνει για ακόμα
μια φορά την εμπιστοσύνη της στη Louis
Hotels ανανεώνοντας τη συνεργασία της
για τουλάχιστον άλλα δέκα χρόνια. 
Αναφερόμενος στη μετονομασία του ξε-
νοδοχείου ο Ιάσωνας Περδίος, διευθύνων
σύμβουλος της Louis Hotels σημείωσε:
«Είμαστε περήφανοι που το ξενοδοχείο
σαν το μοναδικό Hilton στην Κύπρο θα

φέρει και την αντίστοιχη ονομασία. Προ-
σφέροντας τις καλύτερες υπηρεσίες
στους επισκέπτες του, το Hilton Nicosia
βρίσκεται στην κορυφή της φιλοξενίας

σφραγίζοντας την κοινωνική και επιχει-
ρηματική ζωή της Λευκωσίας αποτελών-
τας παράλληλα την καλύτερη επιλογή
διαμονής στην πρωτεύουσα».

Μετονομασία ξενοδοχείου Hilton Park σε Hilton Nicosia

Τα Χριστούγεννα είναι μόνο μια ανάσα μα-
κριά και τα Cyprus Casinos (C2) ετοιμάζονται
να καλωσορίσουν την εορταστική περίοδο
με πολλές εκδηλώσεις και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, δημιουργώντας μια μο-
ναδική εμπειρία διασκέδασης για τους επι-
σκέπτες τους.
Τα Cyprus Casinos ενώνουν τις δυνάμεις
τους με τον παγκοσμίου φήμης οίκο
Swarovski για να δημιουργήσουν τα πιο
λαμπερά χριστουγεννιάτικα δέντρα στην
Κύπρο, τα οποία θα διακοσμηθούν με πε-
ρισσότερα από 700 στολίδια από κρύσταλ-
λα Swarovski και θα κοσμούν τις εισόδους
των C2 Limassol στο Ζακάκι και C2 Nicosia
στην Έγκωμη. Η διακόσμηση είναι μία ευ-
γενική χορηγία της Vassos Eliades Acces-
sories Ltd. Τα Cyprus Casinos θα γιορτάσουν
την έναρξη της εορταστικής περιόδου την
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, με τη φωτα-
γώγηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων
Swarovski στο C2 Limassol και το C2
Nicosia, στις 5 μ.μ. Θα ακολουθήσει ζων-

τανό ψυχαγωγικό πρόγραμμα ενώ στους
επισκέπτες θα προσφερθούν παραδοσιακά
εδέσματα και δώρα.
Μετά την εκδήλωση τα Cyprus Casinos θα
διοργανώσουν μία σειρά από εορταστικές
δραστηριότητες, καθ’ όλη τη χριστουγεν-
νιάτικη περίοδο μέχρι και τις αρχές Ια-

νουαρίου, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, εορταστικά μπουφέ και σερβίρισμα
ποτών κατά την υποδοχή των επισκεπτών.
Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία και
τους σχετικούς κανονισμούς, η είσοδος
στα C2 επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω
των 21 ετών.

Φωτογραφική έκθεση iLIFE-TROODOS

Λαμπερά Χριστούγεννα στα Cyprus Casinos
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ
ΤΟN ΓΑΜΟ ΤΟΥΣ
ΤΟ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ ΜΑΖΙ. ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥΣ ΕΡΩΤΑ 
ΚΑΙ TO NEO ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΗ
ΣΤΟ «ΣΙΓΜΑ» ΜΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ

ΧΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΟΥΚΑΡΙΔΟΥ

ΒRITISH FASHION AWARDS 2019
η ΛαμΠερη ΒραδΙα 
ΣτΟ ΚΟΚΚΙνΟ ΧαΛΙ

ναταΣα μΠΟΦΙΛΙΟΥ
Σε ΦΙΛανΘρωΠΙΚΟ 
ΓΚαΛα ΓΙα τα ΠρΟωρα 
μωρα

ΣτεΦανΟΣ τΣΙτΣΙΠαΣ
ΟΙ δΙαΚΟΠεΣ τΟΥ
Στην ΚΥΠρΟ με
τΟν μαρΚΟ ΠαΓδατη

ΟΣ 
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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   Louis HoteLs

Η βότκα Beluga παρουσιάζει τη συλ-
λεκτική έκδοσή της, Beluga Noble 
Night. Η πλούσια γεύση και το απα-

λό άρωμά της απογειώνει τις αισθήσεις, ενώ 
το μπουκάλι της αποτελεί ένα αριστοτέχνημα 
με απαράμιλλο και μοναδικό σχεδιασμό! H 
Beluga Noble Night περνά μέσα από μια αυ-
στηρή διαδικασία τριπλού φιλτραρίσματος, 
που εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Παρα-

σκευασμένη από τα καθαρά, αρτεσιανά νερά 
της Σιβηρίας, η Beluga Noble Night περιλαμ-
βάνει φυσικά συστατικά όπως μέλι, απόσταγ-
μα sylibum και βρώμης, τα οποία συνδυάζο-
νται αρμονικά για να προσφέρουν τη μοναδική 
γεύση της. Έπειτα από τη διαδικασία απόστα-
ξης, η βότκα αφήνεται σε κατάσταση «ξεκού-
ρασης» για 30 μέρες. Η Beluga Noble Night 
σερβίρεται πάντα με πάγο σε ειδικό δοχείο 

σερβιρίσματος, το 
οποίο φέρει το λογό-
τυπο του προϊόντος 
στη μπροστινή πλευ-
ρά. Επίσημος αντι-
πρόσωπος και εισα-
γωγέας της γκάμας 
Βeluga στην Κύπρο 
είναι η Tempo Beverages Cyprus.

iLiFe-tRooDos  
ΦωτογραΦική έκθέσή του έργου
Επιλεγμένα έργα των φωτογράφων που συμμε-
τείχαν στον Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα 
«Τρόοδος, είναι στη φύση μας», που διοργανώ-
θηκε στο πλαίσιο του έργου iLIFE-TROODOS, 
εκτίθενται από τις 25 Νοεμβρίου 2019 στον 
Βοτανικό Κήπο Αμιάντου Α.Γ. Λεβέντης. Ο Δι-
αγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 
με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου - Τμήμα 
Λευκωσίας και σκοπός του ήταν η ανάδειξη 
της φυσικής - εγγενούς αξίας του δασικού οι-
κοσυστήματος του Εθνικού Δασικού Πάρκου 
Τροόδους ως προς τη βιοποικιλότητα που το 
χαρακτηρίζει. Το έργο iLIFE-TROODOS με τίτ-
λο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώ-
θηση φυσικών αξιών και οικοσυστημικών υπη-
ρεσιών» συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμ-
μα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότε-
ρες πληροφορίες στο www.ilifetroodos.eu.

RemeDica 
ή κυπριακή Φαρμακέυτική 

βιομήχανια δέιχνέι 
έμπρακτωσ τήν αγαπή τήσ 

για το πέριβαλλον 
μέσω τήσ διοργανωσήσ 

δένδροΦυτέυσήσ 

Στο πνεύμα της δημιουργίας περιβαλλο-
ντικής συνείδησης, η κορυφαία κυπριακή 
φαρμακευτική βιομηχανία Remedica, στην 
οποία πρόσφατα απονεμήθηκε το βραβείο 
"Χρυσού Προστάτη του Περιβάλλοντος", 
διοργάνωσε δραστηριότητα δενδροφύτευσης 
στο Πάρκο στην οδό Γεσθημανής στον Άγιο 
Αθανάσιο Λεμεσού, στις 23 Νοεμβρίου 
2019, στο πλαίσιο των προσπάθειών της για 
να ενθαρρύνει την προστασία του περιβάλ-
λοντος και την προώθηση της βιωσιμότητας. 

Nέο προσωπο. 
νέο ονομα. νέα 
έποχή Φιλοξένιασ
Η Louis Hotels, αναγνωρίζοντας 
το κύρος και τις αξίες που για 100 
χρόνια ακριβώς θεμελίωσε στον 
τομέα της φιλοξενίας η διεθνής 
αλυσίδα Hilton, ανακοινώνει τη 
μετονομασία του ξενοδοχείου 
Hilton Park σε Hilton Nicosia. 
Το εμβληματικό ξενοδοχείο της 
πρωτεύουσας παίρνει το νέο του 
όνομα ως το μοναδικό Hilton στην 
Κύπρο. Με την πρόσφατη πλήρη 

ανακαίνιση 
όλων των 
δωματίων του 
ξενοδοχείου, τη 
δημιουργία του 
ολοκαίνουργιου 
Mint Bar και την 
ολοκλήρωση της αναβάθμισης 
και των υπόλοιπων κοινόχρηστων 
χώρων, η Hilton International 
δείχνει γι’ ακόμα μια φορά την 
εμπιστοσύνη της στη Louis Hotels 
ανανεώνοντας τη συνεργασία της 
για τουλάχιστον άλλα δέκα χρόνια.

Beluga NoBle Night
Πρωταγωνιστει όταν χαμηλωνόυν τα φωτα! 

  ομιλοσ C.A. PAPAelliNAs ltd

ΠΑρΟυΣίΑΣΕ ΤΗ ΓΑΛΛίΚΗ ΣΕίρΑ 
ΦυΤίΚώΝ ΚΑΛΛυΝΤίΚώΝ NUXE
Ο Όμιλος C.A. Papaellinas Ltd και n 
NUXE φιλοξένησαν στο ξενοδοχείο 
Aphrodite Hills, στην Πάφο, το Σαβ-
βατοκύριακο 23 και 24 Νοεμβρίου, 
τους φαρμακοποιούς συνεργάτες 
τους. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 
παρουσίαση της NUXE, μιας γαλλι-
κής σειράς φυτικών καλλυντικών με 
επιτυχίες σε τοπικό και διεθνές επίπε-
δο. Κατά τη διάρκεια του διημέρου 
παρουσιάστηκε από την ομιλήτρια 

Ελισάβετ Κάλμπαρι, Νευροψυχολό-
γο και Managing Director της εται-
ρείας Self Balance, πώς η επικοινω-
νία και ανθρωποκεντρική προσέγγι-
ση μπορούν να χτίσουν την εμπιστο-
σύνη με τον πελάτη στο φαρμακείο. 

ΠΑρΟυΣίΑΣΕ ΤΗΝ ΚΑίΝΟΤΟΜΟ ΣΕίρΑ 
ΠΕρίΠΟίΗΣΗΣ ΜΑΛΛίώΝ NATURE ΒOX
Σε μια πρωτότυπη εκδήλωση με «nature» κλί-
μα, η Henkel παρουσίασε το λανσάρισμα της 
ολοκαίνουργιας σειράς περιποίησης μαλλιών 
Nature box. Στην εκδήλωση, που πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, στον χώρο 
του Aelia Wellness Retreat, παρευρέθησαν 
εκπρόσωποι των media αλλά και influencers, 
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το 
νέο γυναικείο beauty brand. Το Nature Box εί-
ναι η ιδανικότερη επιλογή για τους ολοένα και 
περισσότερους καταναλωτές, που ο τρόπος 
ζωής τους οδηγείται από την αίσθηση υπευ-
θυνότητας και τις αξίες της βιωσιμότητας. Το 
νέο brand της Henkel δημιούργησε τέσσερεις 
ξεχωριστές σειρές περιποίησης μαλλιών που 
είναι βασισμένες στα 100% έλαια κρύας από-
σταξης φυσικών συστατικών που περιέχουν.

HenkeL 
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