
View Master... American Horror Story: 
Freak Show 

Κάνε like στo fan page μας, στο facebook.com/timeoutcy

Smart idea... Cyprus Strollers
Ξεκίνησε πεζοπορία, αναμεσα στίσ ομορφίεσ του τοπου μασ!
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Μια νέα ομάδα
Οι Cyprus Strollers είναι ένας 
νέος πεζοπορικός όμιλος που 
βάλθηκε να σε μυήσει στα ωφέλη 
και στις ομορφιές της πεζοπορίας 
και της φύσης. Δημιουργήθηκε 
από τον Ξενοφώντα Χασάπη, 
λάτρη της πεζοπορίας, που επέ-
στρεψε στη Λευκωσία -από την 
οποία κατάγεται-, μετά από 30 και 
πλέον χρόνια απουσίας του στο 
εξωτερικό. Το πλαίσιο δράσης των 
Cyprus Strollers στηρίζεται στο 
επιτυχημένο μοντέλο των Athens 
Strollers (www.athens-strollers.
gr), που επίσης ίδρυσε ο ίδιος 
στην Αθήνα το 2009. 

Από το φθινόπωρο μέχρι 
την άνοιξη
Οι Cyprus Strollers διοργανώνουν 
μία εξόρμηση την εβδομάδα, 
από Οκτώβριο μέχρι και Μάιο. Οι 
πεζοπορίες γίνονται Σάββατο ή 
Κυριακή, εκ περιτροπής. Οι περισ-
σότερες πεζοπορίες ξεκινούν 
το πρωί και ολοκληρώνονται με 
γεύμα (προαιρετικό) σε ταβέρνα 

ή συνδυάζονται με πικνίκ, όταν 
οι συνθήκες το επιτρέπουν. Λίγες 
πεζοπορίες ξεκινούν νωρίς το 
απόγευμα και καταλήγουν σε 
καφετερία για ένα ποτό με σνακ. 

Μάθε ότιÉ
Αρκετές πεζοπορίες έχουν διάρ-
κεια μεταξύ 2 και 3 ωρών. Άλλες 
διαρκούν 1 — έως 2 ώρες και 
είναι προσιτές σε περισσότερους.
Στην ανακοίνωση οδηγιών για 
κάθε πεζοπορία αναφέρεται ο 
βαθμός δυσκολίας.
Οι πλείστες πεζοπορίες είναι 
κατάλληλες για άτομα που έχουν 
καλή υγεία, καλή καρδιά και καλή 
φυσική κατάσταση.
Μερικές πεζοπορίες διαρκούν 
περισσότερο από 3 ώρες και 
περιλαμβάνουν εντονότερη 
άσκηση και ανηφόρες. 
Αυτές περιγράφονται 
με βαθμό δυσκολίας 
3 και απευθύνο-
νται σε άτομα που 
έχουν δοκιμαστεί 
σε αντίστοιχες 

εξορμήσεις και έχουν πολύ καλή 
υγεία και φυσική κατάσταση.      

Γίνε μέλος
Οι Cyprus Strollers απευθύνονται 
σε άτομα που επιθυμούν να:
Γυμνάζονται το σαββατοκύ-
ριακο, πεζοπορώντας. 

Ανακαλύψουν τις ομορφιές 
της κυπριακής φύσης και της 

Λευκωσίας.
Πεζοπορούν, παρέα 
με άλλα άτομα.
Η συμμετοχή σου 
στους Cyprus Strollers 

είναι χωρίς χρέωση. Πληρώνεις 
μόνο το κόστος της ταβέρνας, 
εάν και εφόσον επιλέξεις να 
συμμετάσχεις.

INFO 4U
Για να μάθεις το πρόγραμμα εξορ-
μήσεων επισκέψου τη διεύθυνση 
http://cyprus-strollers.org/
activities-schedule/.
Για να διαβάσεις λεπτομερείς 
οδηγίες για κάθε πεζοπορία που 
σε ενδιαφέρει, επισκέψου τη διεύ-
θυνση http://cyprus-strollers.org/
activities-description/. Π.Ι.Β.

Enter... Κομμάτι 
της ομάδας σου!

Μια πρωτοπορι-
ακή ιδέα, η οποία 
φέρνει τους φιλά-
θλους των ομάδων 
ακόμη πιο κοντά 
στους αγαπημέ-

νους τους παίκτες! Το myspot.com.cy 
σου δίνει τη δυνατότητα να δεις το πρό-
σωπό σου τυπωμένο στην μπλούζα του 
αγαπημένου σου ποδοσφαιριστή και 
να συμμετέχεις στην προσπάθεια της 
ομάδας σου να επιτύχει τους στόχους 
της, συνεισφέροντας το ποσόν των œ10 
κάθε φορά που η φωτογραφία σου 
εμφανίζεται στον αριθμό που επέλεξες. 
Και εξηγώ. Αν επιλέξεις η φωτογραφία 
σου να εμφανίζεται στον αριθμό 9 και 
ο αριθμός 9 εμφανίζεται σε 2 μπλού-
ζες στην ομάδα, π.χ. 9 και 19, τότε 
για όλη τη σεζόν θα πληρώσεις œ20. 
Πρόκειται για έναν πολύ υγιή τρόπο να 
ενισχυθούν οικονομικά οι ομάδες που 
συμμετέχουν σε αυτή την ενέργεια, οι 
οποίες θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα 
μέσω της ιστοσελίδας, ενώ και οι φίλα-
θλοι παίρνουν ένα αντάλλαγμα, που αν 
μη τι άλλο έχει μεγάλη συναισθηματική 
αξία! Η φωτογραφία σου στην μπλούζα 
θα εμφανίζεται σε μέγεθος 0,8εκ. Χ 
0,8εκ. και αν θέλεις να συμμετέχεις 
μπορείς να το κάνεις πολύ σύντομα 
είτε κατευθείαν μέσω του myspot.com.
cy είτε από τα επίσημα καταστήματα 
των ομάδων που ανταποκρίθηκαν 
θετικά σε αυτό το project. Κ.Μ.

Το 4ο 
κεφά-
λαιο της 

δημιουργίας 
των Ryan 
Murphy και 
Brad Falchuk 
ÔAmerican 
Horror Story: 
Freak ShowÕ, 
έρχεται στο 
FOX από τη 
Cytavision 
το Νοέμβριο. 
Δεν υπάρχει 
περίπτωση 
να μην έχεις 

δει έστω και ένα επεισόδιο από το American 
Horror Story, αφού είναι πραγματικά από 
τις πιο cult σειρές της τηλεόρασης, με μια 
εξαιρετική Τζέσικα Λανγκ να κλέβει την παρά-
σταση. Οι απανταχού fans των θρίλερ σίγουρα 
έχουν κυκλώσει στο ημερολόγιό τους την 
ημερομηνία της πρεμιέρας του νέου κύκλου. 
Εν αναμονή λοιπόν, του πρώτου επεισοδίου, 
με τα πολυάριθμα teaser trailers να έχουν 
δώσει από νωρίς το νοσηρό στίγμα της σειράς 

αποδεικνύοντας τους λόγους για τους οποίους 
το 'American Horror Story' θα γίνει και πάλι η 
εβδομαδιαία μας μανία. Στα νέα επεισόδια της 
σειράς, στην οποία πρωταγωνιστεί η Jessica 
Lange και μαζί της οι Kathy Bates, Sarah 
Paulson, Michael Chiklis και Angela Bassett, 
η ιστορία ξεκινά στη μικρή και ήσυχη πόλη 
Jupiter της Florida το 1952. Ένας περίεργος 
θίασος φτάνει στην πόλη, την ίδια περίοδο με 
την εμφάνιση μιας σκοτεινής οντότητας που 
απειλεί τη ζωή των κατοίκων και των μελών 
του θιάσου. Πρόκειται για την ιστορία των 
μελών ενός freak show και τις προσπάθειες 
που καταβάλλουν να αποτινάξουν από πάνω 
τους το στίγμα του "φρικιού", μέχρι τη στιγμή 
που παύουν να κάνουν υπομονή και τα πράγ-
ματα, ας πούμε πως, ξεφεύγουν. To American 
horror story είναι από τις λίγες σειρές όπου 
πριν καν κάνει ντεμπούτο η κάθε νέα σεζόν 
της, έχει εξασφαλισμένη την επιτυχία της!
Πρεμιέρα Κ 16 Νοε, 4ος κύκλος, στις 23.15, 
στο FOX Life (θέση 45) από τη Cytavision.


