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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Με πρωταγωνιστή τον ΕΒΕΑ πρωτοβουλίες
για ανάπτυξη του «Ποταμού Λιοπετρίου»
• Ο Υφυπουργός Τουρισμού
συναντήθηκε με το Κοινοτικό
Συμβούλιο

Περισσότερα σελ. 2

Ψήφισμα ΕΒΕΑ για Αμμόχωστο

Μ

ετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, εκδόθηκε
ψήφισμα το οποίο κοινοποιήθηκε προς όλες τις πρεσβείες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πρεσβείες των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Περισσότερα σελ. 2

Ομόφωνη απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήρας για θέμα
μεταρρύθμισης τοπικής
αυτοδιοίκησης
Περισσότερα σελ. 3

SAVE THE DAY
Ετήσια Γενική Συνέλευση ΕΒΕ Αμμοχώστου
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00
Ξενοδοχείο Nissi Beach, Αγία Νάπα
Την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα τιμήσει με την παρουσία
του ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Σάββας Πέρδιος

Ενδιαφέρουν
σελ. 3

ΤΟ ΕΒΕΑ ΠΕΝΘΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΟΥ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

σελ. 4

Κοιν. Συμβούλιο Λιοπετρίου:
Ομόφωνα με Αγία Νάπα και
Σωτήρα

σελ. 7-8

Ομιλία του Δημάρχου
Αγίας Νάπας, στα πλαίσια
του 35ου Διεθνούς
Φεστιβάλ Αγίας Νάπας
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Ο Υφυπουργός Τουρισμού συναντήθηκε με το Κοινοτικό Συμβούλιο

Με πρωταγωνιστή το ΕΒΕΑ πρωτοβουλίες
για ανάπτυξη του «Ποταμού Λιοπετρίου»

Μ

ε πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ) πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Υφυπουργού Τουρισμού, κ. Σάββα Περδίου και του
Κοινοτάρχη Λιοπετρίου, κ. Κυριάκου Τρισόκκα. Παρόντες στη συνάντηση
ήταν Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιοπετρίου, ο βουλευτής Αμμοχώστου κ. Ονούφριος Κουλλάς και εκ μέρους του ΕΒΕΑ, ο Πρόεδρος,
κ. Αυγουστίνος Παπαθωμάς και ο Διευθυντής, κ. Σωτήρης Παναγιώτου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκαν γενικά θέματα που απασχολούν την Κοινότητα. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν,
τρόποι εκμετάλλευσης και ανάπτυξης του «Ποταμού Λιοπετρίου», ως πόλου έλξης ποιοτικού εναλλακτικού τουρισμού (αλιευτικού τουρισμού). Η
διαφορετικότητα που πηγάζει από τη μαγευτική ομορφιά του τοπίου, αλλά
και η γνήσια ομορφιά και μοναδικότητα αυτού του φυσικού αλιευτικού
‘’φιόρδ’’, δεν θα μπορούσε να παραμένει ανεκμετάλλευτη. Έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά
και την παράλληλη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, θα καταστήσουν την περιοχή σαν ένα πολύ δημοφιλή τουριστικό προορισμό.
Έγιναν διάφορες εισηγήσεις οι οποίες και καταγράφηκαν για να τύχουν
του ανάλογου χειρισμού ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί ο πιο πάνω στόχος.
Το ΕΒΕΑ ανέλαβε την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να επισπευτούν οι διαδικασίες και να υπερπηδηθούν τα
όποια διαδικαστικά προβλήματα. Προς τον σκοπό αυτό, έχει ήδη προγραμματιστεί συνάντηση στο Υφ. Ναυτιλίας στην οποία θα εξεταστούν

όλες οι παράμετροι που αφορούν το εν λόγω θέμα.
Πέραν των ήδη προγραμματισμένων έργων στον «Ποταμό», επισημάνθηκε και η ανάγκη όπως γίνουν άμεσα επιπλέον έργα, τα οποία θα στηρίξουν την προσπάθεια ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής σε ένα τουριστικό προορισμό. Έργα στα οποία θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα είναι
η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της περιοχής, από τον «Ποταμό
Λιοπετρίου» μέχρι την Αγία Θέκλα (κατασκευή πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου, εγκατάσταση οδικού φωτισμού, κατασκευή κυματοθραυστών
κα).
Η πρόσκληση που απηύθυνε το ΕΒΕΑ στον Υφυπουργό Τουρισμού είναι
μέσα στα πλαίσια του ρόλου και στρατηγικής του Επιμελητηρίου για συνεχή στήριξη του προς τους Δήμους, Κοινότητες και επιχειρήσεις της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου. Το ΕΒΕΑ θέλει να εκφράσει για ακόμη μία
φορά την ικανοποίηση του προς τον Υφυπουργό Τουρισμού για τη συνεχή
στήριξη και την αγαστή συνεργασία του με το Επιμελητήριο μας.

Κατά Νόμο Υπεύθυνος:
Σωτήρης Παναγιώτου
Δημοσιογραφική και τεχνική επεξεργασία:
FMW Financial Media Way
Αρμενίας 23Β, 2003, Γρ.101, Στρόβολος
Τηλ.: 22 342005, Φαξ: 22 342006
email: info@fmw.com.cy, www.fmw.com.cy
Εκδίδεται από το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου
Διεύθυνση:
 Αγ. Ανδρέου 339, 2ος όροφος, Γραφείο 201,
Τ.Θ. 53124, 3300 Λεμεσός
Τηλ.: 25370165, Φαξ: 25370291
E-mail: info@famagustachamber.org.cy
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 152, 1ος όρoφος
γραφείο 3, 5281 Παραλίμνι (προσωρινή έδρα)
Τηλ.: 23829264, Φαξ: 23829267
E-mail: info@famagustachamber.org.cy
Web: www.famagustachamber.org.cy

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΒΕΑ για ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

Μ

ετά από ομόφωνη απόφαση
του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, εκδόθηκε
ψήφισμα το οποίο κοινοποιήθηκε προς όλες τις πρεσβείες των χωρών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις
πρεσβείες των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Στο ψήφισμα καλούνται όπως παρέμβουν
άμεσα και καταλυτικά προς την Τουρκία
για να αποτρέψουν την προσπάθεια της
για άνοιγμα της περίκλειστης πόλης της
Αμμοχώστου. Επίσης καλείται η Τουρκία
όπως συμμορφωθεί άμεσα στα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., την συμφωνία κορυφής
Κυπριανού-Ντενκτάς, τα ψηφίσματα του

Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και την πρόσφατη επιστολή του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. προς
την Π.τ.Δ. που αναφέρετε στην Αμμόχωστο και ζητεί την επιστροφή της πόλης
στους νόμιμους κατοίκους της.
Καταλήγοντας, το ψήφισμα υποδεικνύει
ότι η επιστροφή της Αμμοχώστου δεν θα
πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την τελική
λύση του Κυπριακού προβλήματος αφού
τα ψηφίσματα 550 και 789, όπως και η
συμφωνία κορυφής του 1979 μεταξύ Κυπριανού-Ντενκτάς, μιλούν ξεκάθαρα ότι
‘’πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επιστροφή της Αμμοχώστου προς τους νόμιμους κατοίκους της’’
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Ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σωτήρας
για θέμα μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης

Μ

ετά από έκτακτη συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Σωτήρας και
αφού εξέτασε τις εξελίξεις στο
θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ όπως προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με τον Δήμο Αγίας Νάπας
και το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου για συνένωση σε μια νέα οντότητα. Επίσης αποφασίστηκε
όπως υπάρξει ανοικτή πρόσκληση και σε άλλες
γειτονικές κοινότητες για ένταξη στο νέο σχήμα
που θα δημιουργηθεί.
Αφού αναλύθηκαν τα οφέλη που θα προκύψουν
από το ενδεχόμενο νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί, σημειώθηκε και υπογραμμίστηκε ότι η διαπραγμάτευση απαραιτήτως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επί ίσοις όροις και στη βάση του
προτεινόμενου νομοσχεδίου.

ΤΟ ΕΒΕΑ ΠΕΝΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΟΥ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Τ

α θερμά συλλυπητήρια του και τη βαθιά
του θλίψη για τον θάνατο του Ιδρυτή
του Οργανισμού Salamis, κ. Βάσου Χατζηθεοδοσίου, εκφράζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ).
Ο Βάσος Χατζηθεοδοσίου διετέλεσε ενεργό
μέλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ επί σειρά ετών και συνέβαλε
τα μέγιστα στην ανάπτυξη του, ιδιαίτερα στον τομέα της ναυτιλίας όπου ήταν από τους πρωτοπόρους στην Κύπρο. Είχε συνδράμει ταυτόχρονα
στην τιτάνια προσπάθεια για ανάπτυξη του τουρισμού και της κυπριακής οικονομίας. Ο Βάσος
Χατζηθεοδοσίου υπηρέτησε το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) από την θέση του αντιπροέδρου, τον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), καθώς και άλλους επαγγελματικούς οργανισμούς. Για την προσφορά του είχε βραβευθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό
Τουρισμού, το ΚΕΒΕ, την Εκκλησία της Κύπρου.
Ο αείμνηστος Βάσος πέραν της ενεργού εμπλοκής του στον εμπορικό και
οικονομικό τομέα, διακρινόταν για την μεγάλη του αγάπη προς την κατεχόμενη πόλη μας αλλά και για την μεγάλη του φιλοπατρία. Ήταν αγωνιστής της
ΕΟΚΑ και αδελφός του ήρωα Θεοδόση Χατζηθεοδοσίου. Ο ίδιος αλλά και
ολόκληρη η οικογένεια του υπήρξαν πάντοτε μπροστάρηδες στους αγώνες
για την Ελευθερία της πατρίδας μας.
To Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Αμμοχώστου σε ένδειξη τιμής και εκτίμησης θα παραστεί σύσσωμο στην κηδεία του.
Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθυντής, το προσωπικό και τα
Μέλη του ΕΒΕ Αμμοχώστου, διαβιβάζουν τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος

Συμμετοχή Δήμου Δερύνειας στα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Europe for Citizens και Erasmus+

Ο

Δήμος Δερύνειας
απευθύνει
ανοικτή
πρόσκληση
προς ενδιαφερόμενα
άτομα όπως συμμετάσχουν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Europe for
Citizens και Erasmus+ από τις 11 – 14 Οκτωβρίου
2019.
Στα προγράμματα συμμετέχουν οι εταίροι του Δήμου Δερύνειας, Δήμοι και Οργανισμοί από Ουγγαρία, Τσεχία, Ιταλία, Σλοβενία, Μάλτα, Ισπανία,
Πολωνία, Ρουμανία, Γερμανία, Μοντενέγρο, Πορτογαλία, Λετονία, Ελλάδα και Σερβία.
Τα προγράμματα τα ξεκινήσουν με την κεντρική εκδήλωση Europe For Citizens, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 η
ώρα 7:30μμ στο αμφιθέατρο Δερύνειας.
Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος το χορευτικό συγκρότημα του Δήμου Δερύνειας και οι
Sbandieratori Delle Sette Contrade Di Orte Ιταλίας.
Ανάμεσα στις δραστηριότητες του Δήμου Δερύνειας συμπεριλαμβάνεται και η διοργάνωση θαλασσινών δραστηριοτήτων στην περιοχή «Λάντα»
Αγίας Νάπας την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019
από τις 9:00πμ μέχρι το μεσημέρι, όπως και η διοργάνωση αγώνων beach volley, η οποία γίνεται
σε συνεργασία με την «Αναγέννηση» Δερύνειας.
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Συμμετοχή του Δήμου Δερύνειας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Περιφερειών και Πόλεων

Ο

Δήμαρχος Δερύνειας Άντρος Γ. Καραγιάννης και το μέλος του Δημοτικού
Συμβουλίου Αντρέας Παναγιώτου, θα
συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων, που θα πραγματοποιηθεί στις
Βρυξέλλες από τις 7 – 10 Οκτωβρίου 2019. Στις
συνεδρίες και συζητήσεις θα συμμετάσχουν πέραν
των 500 αντιπροσωπειών από τις τοπικές και περιφε-

Ε

ρειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια και διαλέξεις που αφορούν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τις καινοτόμες προσεγγίσεις σε διάφορους τομείς, όπως
το μέλλον της Ε.Ε. και ο ρόλος των Περιφερειών και
Πόλεων, Έξυπνη Ευρώπη, η Ευρώπη πιο κοντά στους
Πολίτες, Πράσινη Ευρώπη κ.ά.

Συμμετοχή του Δήμου Δερύνειας στο Πρόγραμμα
«Ευρωπαϊκή Ένωση, Αλληλεγγύη ενάντια στον
Ευρωσκεπτικισμό»
πταμελής αντιπροσωπεία του Δήμου Δερύνειας συμμετείχε από
τις 3 – 7 Οκτωβρίου 2019 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Ένωση, Αλληλεγγύη ενάντια στον Ευρωσκεπτικισμό, ιδέες και

εισηγήσεις για μια δυνατότερη Ευρώπη» που πραγματοποιείθηκε στην
πόλη Novo Mesto της Σλοβενίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλί-

ου Αννίτα Λίλη και Αντρέας Γρηγορίου, τα οποία παρουσίασαν την πρόταση του Δήμου Δερύνειας για μια καλύτερη Ευρώπη.

Συνεργασία Δήμου
Δερύνειας με την πόλη
Kraljevo της Σερβίας

Ο

Δήμος Δερύνειας
συμμετείχε
από
τις 3-4 Οκτωβρίου 2019 σε Διεθνή Διάσκεψη
που πραγματοποιήθηκε στην
πόλη Kraljevo της Σερβίας με
θέμα τη λειτουργία Βιβλιοθηκών.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Δήμου Δερύνειας θα είναι ο Δήμαρχος κος Άντρος
Γ. Καραγιάννης, ο οποίος θα συνοδεύεται από τη Βιβλιοθηκονόμο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κα Ελευθερία Τακούσιη.
Οι Δήμαρχοι Δερύνειας και Kraljevo, θα προβούν στην υπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Βιβλιοθηκών.
Η συνεργασία των δύο Δήμων για αναβάθμιση του έργου
των Βιβλιοθηκών και αξιοποίηση τους από το κοινό, προωθήθηκε με πρωτοβουλία του Πρέσβη της Κύπρου στη Σερβία κ.
Κωνσταντίνου Ηλιάδη.

Κοιν. Συμβούλιο
Λιοπετρίου: Ομόφωνα με
Αγία Νάπα και Σωτήρα

Μ

ετά από έκτακτη συνεδρίασή του το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου αφού συζήτησε τις εξελίξεις στο
θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποφάσισε ομόφωνα τη συνένωση με τους Δήμους Σωτήρας και Αγίας Νάπας
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του κοινοτικού Συμβουλίου Λιοπετρίου κ. Τρίσόκκας, πρόσθεσε ότι «το σκεπτικό της απόφασης
είναι ότι με τη συνένωση του Λιοπετρίου με τους Δήμους Αγίας
Νάπας και Σωτήρας θα υπάρξει ένα ενιαίο παραλιακό μέτωπο μήκους 27 περίπου χιλιομέτρων. Επιπλέον η γη του Λιοπετρίου θα
αναπτυχθεί με αποτέλεσμα να επιτευχθεί μια οικονομική ανάπτυξη
προς όφελος πάντα των κατοίκων της κοινότητας».
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Χρήσιμα αποσπάσματα από το βιβλίο ‘‘Stand
out’’ του Marcus Buckingham
• Όταν γράφετε κάτι να σκέπτεσθαι πάντοτε το
άτομο που θα το διαβάσει. Πως θα το εξηγήσει και πως θα αντιδράσει; Αφήστε το ξαναδιαβάζοντας το την επόμενη μέρα με ψυχραιμία.
(Ειδικά για θέματα που επηρεάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις). Το ίδιο βέβαια ισχύει, προσθέτω, και στο τι λέμε. Προτού κάνουμε την ‘’δήλωση’’ ας την περάσουμε από αντικειμενική
γρήγορη κριτική.
• Μάθετε να είσθε καλός ακροατής. Να κάνετε
σύντομες ερωτήσεις για διευκρινήσεις και να
παραμένετε σιωπηλοί. Δείχνετε ενδιαφέρον
για τα λεγόμενα του άλλου έστω και αν δεν
συμφωνείται μαζί του.
• Η ‘‘συνήθεια’’ της συνεχούς μάθησης σας

Ενημερωτικό Σεμινάριο
του ΣΕΛΚ για την
αναθεωρημένη οδηγία για
θέματα της Καταπολέμησης
της Τρομοκρατίας

Ο

Σ ύ ν δ ε σμος Εγκεκριμένων
Λογιστών
Κύπρου
(ΣΕΛΚ)
διοργανώνει
Σεμινάριο
με
θέμα
«Revised Directive to the
Members of ICPAC on
Anti-Money Laundering
and Combating Terrorist
Financing
Activities
issued on June 2019».
Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 18
Οκτωβρίου μεταξύ των
ωρών 8:30 – 13:30 στο
ξενοδοχείο «Thalassa
Museum» στην Αγία
Νάπα.
Ο κύριος στόχος αυτού
του σεμιναρίου είναι να
ενημερώσει τα μέλη του
ΣΕΛΚ για τις διατάξεις
της
αναθεωρημένης
οδηγίας του για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της τρομοκρατίας σύμφωνα με την

τελευταία έκδοση της
νομοθεσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Το σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο
σε όλους τους αξιωματούχους συμμόρφωσης
AML και τους διευθυντές των εταιρειών που
ρυθμίζονται από τον
ΣΕΛΚ, καθώς και σε όλα
τα μέλη του ΣΕΛΚ.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή
στο σεμινάριο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
του ΣΕΛΚ (https://www.
icpac.org.cy)

εξοπλίζει με νέες – χρήσιμες ιδέες και τεχνικές
που βοηθούν όλους να αναπτυχθούν.
*Ο συγγραφέας και ο παγκόσμιος ερευνητής
Marcus Buckingham, αναγνωρισμένος ως παγκόσμιος κορυφαίος εμπειρογνώμονας για τα
ταλέντα, είναι ο καλύτερος πωλητής. Είναι ένας
διάσημος ηγέτης της σκέψης για το ξεκλείδωμα
των δυνατοτήτων, την αύξηση των επιδόσεων και
την πρωτοπορία στο μέλλον του τρόπου με τον
οποίο εργάζονται οι άνθρωποι.
Προώθηση / δημοσίευση από κ. Χρ. Νεοφύτου
μέλους των Δ.Σ. της ΕΥΡΗΚΑ Λτδ και του ΕΒΕΑ
τον οποίο και ευχαριστούμε.
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Φιλανθρωπική Εκδήλωση Πολιτιστικής Επιτροπής
Κοινοτικού Συμβουλίου Λιοπετρίου
με τη Συμμετοχή της Στρατιωτικής Μουσικής Εθνικής Φρουράς ΣΜΕΦ

Η

Πολιτιστική Επιτροπή
του Κ.Σ. Λιοπετρίου,
στο πλαίσιο της κοινωνικής-φιλανθρωπικής της προσφοράς και της πολιτιστικής της
δράσης, προγραμματίζει μουσική βραδινή εκδήλωση με τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Μουσικής Εθνικής Φρουράς - ΣΜΕΦ,
την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου
2019, στις 7μ.μ, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Λιοπετρίου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται για ενίσχυση των τριών ευαγών ιδρυμάτων
της κοινότητας Λιοπετρίου, ως
ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους σε ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας, το Ειδικό
Σχολείο Απόστολος Βαρνάβας,
το Ειδικό Κέντρο Απόστολος
Παύλος και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
• Θα υπάρχουν περίπτερα αποκλειστικά από τα 3 ευαγή ιδρύματα και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για κάλυψη
των αναγκών τους.

14ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

Η

νεράιδα του γιαλού της Αγίας Νάπας, η νεράιδα της αυγής, η πιο όμορφη της γης... με ένα χαμόγελο κλείνει τα φτερά
της... γέρνει το κεφάλι στου φεγγαριού την αφή… και ο ύπνος την ταξιδεύει σε χώρες μαγικές για να βρεθεί εδώ ξανά, με
παραμύθια ονειρικά, στο 14ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας.

Είσοδος Ελεύθερη. 12 με 19 Οκτωβρίου.
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35ο Φεστιβάλ Αγίας Νάπας

ε εξαιρετική επιτυχία στέφθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις του 35ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αγίας Νάπας.
Η μεγάλη πολιτιστική διοργάνωση του τουριστικού
μας θερέτρου προσέλκυσε για μία ακόμη χρονιά χιλιάδες επισκέπτες, ντόπιους και ξένους, οι οποίοι κατέκλυσαν από νωρίς
το χώρο της Κεντρικής Πλατείας για να παρακολουθήσουν το
πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, τις εικαστικές εκθέσεις και
όλες τις δραστηριότητες που διεξήγοντο γύρω από το Μεσαιωνικό Μοναστήρι.
Τις τριήμερες εκδηλώσεις του 35ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αγίας
Νάπας τίμησαν με την παρουσία τους ο Επίτροπος Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιαννάκης Γιαννάκη,
ο οποίος παρέστη στη θέση του Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκου
Χριστοδουλίδη, μιας κι ο τελευταίος δεν κατέστη δυνατό να παραστεί λόγω της μη έγκαιρης άφιξης του στην Κύπρο από τις
Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο κ. Huang
Xingyuan, Βουλευτές της Επαρχίας Αμμοχώστου, υψηλόβαθμα
στελέχη της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς, εκπρόσωποι
των τοπικών αρχών κλπ.
Ξεχωριστό κομμάτι του Φεστιβάλ αποτέλεσαν χωρίς καμία αμφιβολία οι εντυπωσιακές συναυλίες που έδωσαν ο διεθνούς φήμης συνθέτης και πιανίστας Στέφανος Κορκολής μαζί με τη Σοφία Μανουσάκη και ο γνωστός Ελλαδίτης λαϊκός τραγουδιστής
Γιάννης Πλούταρχος τον οποίο πλαισίωνα ο γιος του Γιώργος
Κακοσαίος και η Κύπρια ανερχόμενη τραγουδίστρια Αφροδίτη

Χατζημηνά.
Εντυπωσιακά ήταν επίσης, η παράσταση υπερθέαμα που έδωσαν διάσημα καλλιτεχνικά σχήματα από την κινεζική πόλη
Guangzhou, οι κυπριακές μουσικοχορευτικές παραγωγές «Κύπρος της Γης Παράδεισος Ροδόσταγμα Λουσμένη», και «Χρώματα και Πινελιές της Αγιάνναπας Παράδοσης» που επιμελήθηκαν
και παρουσίασαν το Χορευτικό Συγκρότημα «Κίμων» Ξυλοτύμπου, το Χορευτικό Συγκρότημα του Δήμου Αγίας Νάπας, η
Χορευτική και Μουσική Ομάδα Ενηλίκων Δήμου Αγίας Νάπας,
όπως επίσης και η μουσική παράσταση «Και έχω την αγάπη πρίμα» από τον Πολιτιστικό ΄Ομιλο «ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ».

Ομιλία του Δημάρχου Αγίας Νάπας, στα πλαίσια
του 35ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αγίας Νάπας
• «Παραλάβαμε Δήμο από τους προηγούμενους, παγκοσμίου φήμης και
εμβέλειας, και δεν θα παραδώσουμε γειτονιά σε κάποιον άλλο Δήμο»

Δ

ιακρίνεται για το υψηλό επίπεδο, την ποιότητα αλλά
και για την εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες
του το Φεστιβάλ Αγίας Νάπας, δήλωσε ο Δήμαρχος
κ. Γιάννης Καρούσος σε χαιρετισμό που έκανε στα πλαίσια του
35ο Διεθνές Φεστιβάλ Αγίας Νάπας.
Η Αγία Νάπα είπε συνδυάζει την εμπειρία και τον πολιτισμό μαζί
με τον τουρισμό, τρία στοιχεία που αποτελούν το θεμέλιο λίθο
πάνω στον οποίο κτίστηκε ο τουρισμός και αποτελούν μέρος του
χαρακτήρα της πόλης και ένα από τους λόγους για τους οποίους
η Αγία Νάπα μετατράπηκε σε κορυφαίο τουριστικό θέρετρο της
Κύπρου.
Αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική που έχει εφαρμόσει ο Δήμος για την υλοποίηση του οράματος του έτσι ώστε να καταστεί
η Αγία Νάπα ως το καλύτερο και πιο κοσμοπολίτικο τουριστικό
θέρετρο της Μεσογείου. Αξιοποιώντας πάντα το εργαλείο της
ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας, πρόσθεσε, της οποίας
στόχος είναι οι επισκέπτες να λαμβάνουν μοναδικές εμπειρίες
ούτως ώστε με την επιστροφή στο σπίτι τους να παίρνουν και
λίγη Αγία Νάπα μαζί τους «ξεκινήσαμε να δημιουργούμε μια
πόλη των πάρκων, των μνημείων και των σημείων αναφοράς».
Μια στρατηγική συνέχισε, η οποία αποδείχτηκε επιτυχημένη,

κάτι το οποίο παραδέχονται όλοι, τόσο οι ντόπιοι αλλά και οι
τουρίστες.
Εκτός από τα έργα που έχουν παραδοθεί, ο κ. Καρούσος αναφέρθηκε στα έργα που ήδη ξεκίνησαν και για άλλα που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης αξίας πέραν των 55εκ. ευρώ, τα
οποία θα αναβαθμίσουν σημαντικά την Αγία Νάπα και το τουριστικό της προϊόν όπως είναι η μετατροπή του Μοναστηριού σε
Αρχαιολογικό Μουσείο και Ερευνητικό Κέντρο, η κατασκευή του
πρώτου Υποβρύχιου Μουσείου στη Μεσόγειο από τον γνωστό
καλλιτέχνη Jason Taylor, τo Yπαίθριο Αμφιθέατρο-το μεγαλύτερο
έργο πολιτισμού σήμερα στην Κύπρο – η ανάπλαση των οδών
Τεύκρου Ανθία, Γιαννάκη Παππουλλή και Διονυσίου Σολωμού, η
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Β΄ Φάση του παραλιακού μετώπου, το Πολύ-λειτουργικό Θεματικό Πάρκο και το Κέντρο Μελετών Γιώργου Σεφέρη, τα εγκαίνια
του οποίου θα τελεστούν την 1η Νοεμβρίου 2019.
Σε αυτή την προσπάθεια αναβάθμισης της Αγίας Νάπας ανέφερε
ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, έγινε και σημαντική προσπάθεια βελτίωσης της καλοφημίας της, δηλαδή του Branding, μία προσπάθεια
η οποία βραβεύτηκε από τα τουριστικά βραβεία της Κύπρου και
της Ελλάδας. «Όταν μια χώρα σαν την Ελλάδα αναγνωρίζει και
βραβεύει την Αγία Νάπα για το Branding της και την προσπάθεια
βελτίωσης και προώθησης του τα λόγια είναι περιττά».
Γι’ αυτό πρόσθεσε στην προσπάθεια που γίνεται από την Κυβέρνηση για την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το BRAND
AYIA NAPA θα πρέπει να παραμείνει αφού αποτελεί περιουσιακό
στοιχείο της Κύπρου και αξίζει δισεκατομμύρια για την Κυπριακή
Οικονομία, δεν θα πρέπει να χαθεί, αλλά να ενισχυθεί με τρόπο
που να βοηθήσει τους υπόλοιπους Δήμους και κοινότητες της ενδοχώρας.
Αναφερόμενος στις συνενώσεις είπε ότι, η θέση του Δήμου είναι
ότι η Αγία Νάπα πρέπει να συνενωθεί εκεί που είναι η φυσική της
γεωγραφική επέκταση δηλαδή, με τη Σωτήρα και το Λιοπέτρι δημι-

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ουργώντας έτσι τον μεγαλύτερο τουριστικό Δήμο της Κύπρου και
ένα παραλιακό μέτωπο από την παραλία του Κόννου μέχρι και τον
ποταμό του Λιοπετριού, το οποίο θα έχει εξαιρετικές προοπτικές
κι έτσι θα μπορέσει να μετατραπεί σε ένα Μόντε Κάρλο της Ανατολικής Μεσογείου με αφετηρία την Μαρίνα της Αγίας Νάπας.
«Παραλάβαμε Δήμο από τους προηγούμενους, παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας, και δεν θα παραδώσουμε γειτονιά σε κάποιον
άλλο Δήμο». Η πρόταση του Δήμου συνέχισε είναι να δημιουργηθούν δύο Δήμοι όπου οι δύο σήμερα μεγάλοι οικονομικά και
τουριστικά Δήμοι Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου να ανήκουν σε
ξεχωριστούς Δήμους ούτως ώστε να βοηθήσουν με τα πλεονεκτήματα τους, τους υπόλοιπους και από την άλλη να βοηθηθούν
και αυτοί από τα πλεονεκτήματα της ενδοχώρας σε αυτή την προσπάθεια.
«Θα πρέπει να δημιουργήσουμε δύο Δήμους ίσους που να συναγωνίζονται ο ένας τον άλλο και σε καμία περίπτωση να μην
ανοίξουμε κανένα παράθυρο αντικατάστασης της πόλης της Αμμοχώστου μέσω της δημιουργίας ενός υπέρ-δήμου» κατέληξε ο
Δήμαρχος Γιάννης Καρούσος.

ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΑ 2019

Ο

ναυτικός όμιλος Αμμοχώστου διοργάνωσε την εκδήλωση ‘‘ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΑ 2019’’ εις μνήμη του ήρωα
Αρχιπλοιάρχου Ανδρέα Ιωαννίδη ΠΝ. την Κυριακή
8 Σεπτεμβρίου 2019, στο οίκημα του. Οι εκδηλώσεις είχαν τεθεί
υπό την αιγίδα του εξοχότατου Προέδρου της Δημοκρατίας κ.
Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του τις
εκδηλώσεις.
Των εκδηλώσεων προηγήθηκαν αγώνες ναυταθλημάτων.
Η τελετή ξεκίνησε με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του
Ήρωα Ανδρέα Ιωαννίδη.

Μ

Κοσμοσυρροή στο 43ο
Παγκύπριο Φεστιβάλ
Κολοκασιού Σωτήρας

ε Χρήσ τ ο
Νικολόπουλο, Πίτσα Παπαδοπούλου, Στέλιο
Διονυσίου και Ασπασία Στρατηγού
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου) το 43ο Παγκύπριο Φεστιβάλ
Κολοκασιού® Σωτήρας το οποίο
διοργάνωσε ο Δήμος Σωτήρας
σε συνεργασία με την τοπική οργάνωση παραγωγών.
Περισσότεροι από τέσσερεις
χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν περισσότερες από δέκα παραδοσιακές
αλλά και εναλλακτικές συνταγές
με βάση το Κολοκάσι Σωτήρας

από διακεκριμένους
σεφ, καθώς και
άλλα εδέσματα με
βάση το τοπικό προϊόν της Σωτήρας.
Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υφυπουργός Ναυτιλίας ενώ μεταξύ
άλλων στο Φεστιβάλ παρευρέθηκαν η Πρέσβειρα της Πορτογαλίας, ο Γραμματέας του Υπουργικού
Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του
ΔΗΣΥ, οι Δήμαρχοι και Κοινοτάρχες της ελεύθερης Αμμοχώστου,
Βουλευτές καθώς και οι διευθυντές των μαρίνων Αγίας Νάπας
και Παραλιμνίου. Το ΕΒΕΑ αντιπροσώπευσε ο Διευθυντής του κ.
Σωτήρης Παναγιώτου

Εκδρομή Συνταξιούχων
Δήμου Δερύνειας

Π

ραγματοποιήθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία η καθιερωμένη εκδρομή των συνταξιούχων
Δερύνειας στην περιοχή Τροόδους με προσκύνημα στην Ιερά Μονή Τρικουκκιώτισσας και γεύμα στον
Πρόδρομο.
Στην εκδρομή συμμετείχαν 150 άτομα. Τους συνταξιούχους Δερύνειας συνόδευσε ο Δήμαρχος Δερύνειας κος
Άντρος Γ. Καραγιάννης. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία του Δήμου Δερύνειας και της Ε.ΚΥ.ΣΥ. Δερύνειας.

