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ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Το ΕΒΕΑ καταδικάζει τα νέα τουρκικά σχέδια
για την Αμμόχωστο
• Καταγγελίες στις
Πρεσβείες της Ε. Ένωσης
και των Μονίμων
Μελών του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ
Περισσότερα σελ. 2

Συνάντηση ΕΒΕΑ με Υπουργό Εξωτερικών

Α

ντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ αποτελούμενη από τους κ. Αυγουστίνο Παπαθωμά
πρόεδρο, Τώνη Τουμαζή αντιπρόεδρο,
Σταύρο Νεοκλέους μέλος, Σωτήρη Παναγιώτου
Διευθυντή και τον κ. Γιώργο Μαυρουδή πρώην
πρόεδρο ΕΒΕΑ και νυν αντιπρόεδρο του ΚΕΒΕ,
είχε συνάντηση με τον έντιμο υπουργό εξωτερικών κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

Συλλυπητήρια ΕΒΕ
Αμμοχώστου για τον
απροσδόκητο χαμό του
Δημάρχου Αμμοχώστου,
Αλέξη Γαλανού
• Μεγάλη η απώλεια για τον κόσμο
της Αμμοχώστου

Περισσότερα σελ. 3

Συνάντηση
με Πρέσβειρα
Λιβάνου
Περισσότερα σελ. 3

Περισσότερα σελ. 2

Ενδιαφέρουν
σελ. 4

Το ΕΒΕΑ στήριξε
έμπρακτα την εκδήλωση
του Δήμου Αμμοχώστου

σελ. 4

Ένταξη Δήμου Δερύνειας
στο Στεγαστικό Σχέδιο
Αναγωογόνησης Ορεινών και
Ακριτικών Περιοχών

σελ. 5

Η Δερύνεια βάζει τέλος
στο πλαστικό καλαμάκι
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Το ΕΒΕΑ καταδικάζει τα νέα
τουρκικά σχέδια για την Αμμόχωστο
• Καταγγελίες στις Πρεσβείες της Ε. Ένωσης
και των Μόνιμων Μελών του Συμβουλίου
Ασφάλειας του ΟΗΕ

Έ

ντονες ανησυχίες εκφράζει το ΕΒΕ Αμμοχώστου για
τις νέες προκλητικές εξαγγελίες και τα νέα σχέδια της
τουρκικής πλευράς για την κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Οι πρωτοβουλίες που δημοσιοποίησε η τουρκική πλευρά «για δημιουργία ομάδας ειδικών που θα κάνει καταγραφή περιουσιακών
στοιχείων και της κατάστασης στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου», δεν αποτελούν τίποτα άλλο, παρά ακόμη μια κατάφωρη
παραβίαση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για την κατεχόμενη πόλη.
Στα πλαίσια αυτά, το ΕΒΕΑ συστρατεύεται με τις ενέργειες της
κυβέρνησης και του Δήμου Αμμοχώστου και θα καταγγείλει τις
τουρκικές ενέργειες σ’ όλες τις Πρεσβείες στην Κύπρο των χωρών – μελών της Ε. Ένωσης και των κρατών Μονίμων Μελών του
Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ.

Το ΕΒΕΑ, τονίζει για ακόμα μια φορά ότι η μόνη αποδεκτή λύση για
την Αμμόχωστο είναι η επιστροφή της στους νόμιμους κατοίκους
της, κάτι που προβλέπεται και σε σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Συλλυπητήρια ΕΒΕ Αμμοχώστου
για τον απροσδόκητο χαμό του Δημάρχου
Αμμοχώστου, Αλέξη Γαλανού
• Μεγάλη η απώλεια για τον κόσμο της Αμμοχώστου

Τ
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

α θερμά συλλυπητήρια του και
τη βαθιά του θλίψη για τον αδόκητο χαμό του Δημάρχου Αμμοχώστου, κ. Αλέξη Γαλανού, εκφράζει το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ).
Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο,
ο Διευθυντής, το προσωπικό και τα Μέλη
του ΕΒΕ Αμμοχώστου, συντετριμμένοι από
τη μεγάλη απώλεια του Δημάρχου Αμμοχώστου, διαβιβάζουν τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του
εκλιπόντος.
Ο Αλέξης Γαλανός, διετέλεσε μέλος του
Διοικητικού μας Συμβουλίου και ένθερμος υποστηρικτής του ΕΒΕ Αμμοχώστου.
Μέλος της οικογένειας Γαλανών που πάντοτε διακρινόταν για το φιλανθρωπικό
της έργο ανάμεσα στους συμπολίτες μας.
Υπήρξε ένα γνήσιο και διαπρέπων τέκνο
της Αμμοχώστου ο οποίος μέχρι και την
τελευταία του πνοή αγωνίστηκε για την δικαίωση και επιστροφή της πόλη μας. Είναι
καθήκον όλων των Αμμοχωστιανών στην

δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, με
τις δυσμενείς εξελίξεις για το θέμα της
Αμμοχώστου, όσον ποτέ άλλοτε, να παραμείνουμε ενωμένοι και να αγωνιστούμε
για την επιστροφή ώστε να ολοκληρώσουμε τον άσβεστο πόθο για επιστροφή που
αφήνει πίσω του ανεκπλήρωτο ο αείμνηστος Αλέξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ Αμμοχώστου σε ένδειξη τιμής και εκτίμησης θα
παραστεί σύσσωμο στην κηδεία του Δημάρχου Αμμοχώστου..
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Συνάντηση ΕΒΕΑ με Υπουργό Εξωτερικών

Α

ντιπροσωπεία του ΕΒΕΑ αποτελούμενη από τους κ. Αυγουστίνο
Παπαθωμά πρόεδρο, Τώνη Τουμαζή αντιπρόεδρο, Σταύρο Νεοκλέους μέλος, Σωτήρη Παναγιώτου Διευθυντή και τον
κ. Γιώργο Μαυρουδή πρώην πρόεδρο ΕΒΕΑ
και νυν αντιπρόεδρο του ΚΕΒΕ, είχε συνάντηση με τον έντιμο υπουργό εξωτερικών κ.
Νίκο Χριστοδουλίδη.
Στην συνάντηση η οποία έγινε σε πολύ φιλική ατμόσφαιρα, η αντιπροσωπεία είχε την
ευκαιρία να ενημερωθεί για όλες τις εξελίξεις στο κυπριακό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εξελίξεις σχετικά με τις πρόσφατες
εξαγγελίες εκ μέρους του ‘’υπουργού εξωτερικών’’ κ. Όζερσαϋ που αφορούν την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.
Ο κ. υπουργός ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικός και μας διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση
παρακολουθεί με κάθε σοβαρότητα τις
εξελίξεις και προβαίνει σε όλες τις απα-

ραίτητες ενέργειες ώστε να αποτραπούν
οποιαδήποτε αρνητικά δεδομένα. Μας διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη καταθε-

τημένη πρόταση όσον αφορά την σύνθεση
της τεχνικής επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν και Ε/Κ τεχνοκράτες.

Συνάντηση με Πρέσβειρα
Λιβάνου

Α

ντιπροσωπεία
του
Δ.Σ του ΕΒΕΑ αποτελούμενη από τον
αντιπρόεδρο κ. Τώνη Τουμαζή,
το μέλος του Δ.Σ. κ. Άντρη Επιφανίου και τον Γραμματέα / Διευθυντή κ. Σωτήρη Παναγιώτου
είχε συνάντηση με την πρέσβειρα του Λιβάνου κ. Claude El
Hajal στην πρεσβεία της χώρας
στην Λευκωσία.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης η οποία διεξήχθη σε πολύ θερμό
κλίμα, τα μέλη της αντιπροσωπείας μας έτυχαν ενημέρωσης από
την πρέσβειρα για την κατάσταση στο Λίβανο κυρίως όσον αφορά την οικονομία και ανταλλάχθηκαν απόψεις όπως και τρόποι για
περαιτέρω συνεργασία μεταξύ εταιρειών και επιχειρηματιών των
δύο χωρών μας.
Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να γίνει από κοινού ένα οικονομικό
φόρουμ υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ, το προσεχές φθινόπωρο στο
οποίο η εξοχότατη πρέσβειρα κ. Claude El Hajal θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασίας
μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών και παρουσίαση Λιβανικών
εταιρειών.

PROFESSIONAL EXCELLENCE

‘’Τ

ι είναι η επαγγελματική υπεροχή. Πότε θεωρείται μια καριέρα επιτυχημένη; Η τελειοποίηση των δεξιοτήτων σου στο επάγγελμα που
ασκείς είναι το αυτονόητο για το δρόμο προς την υπεροχή.
Οι δεξιότητες που απαιτούνται για την επαγγελματική υπεροχή δεν βασίζονται μόνο στις τεχνικές γνώσεις και ικανότητες
και στην επαγγελματική μας κατάρτιση αλλά και σε άλλους
τομείς που μας καθιστούν παραγωγικούς και αποτελεσματικούς – βασίζονται σε δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η συνεπής διαχείριση, οι διαπροσωπικές σχέσεις και στην ισορροπία μεταξύ των διάφορων δραστηριοτήτων της ζωής μας που
απαιτούν την ενέργεια και τον χρόνο μας. Η επαγγελματική
υπεροχή είναι η συνισταμένη όλων των πιο πάνω παραγόντων
ώστε να γίνουμε ισορροπημένα, παραγωγικά και ολοκληρωμένα άτομα συμβάλλοντας θετικά στον επαγγελματικό
χώρο, στην οικογένεια και στην ευρύτερη κοινωνία’’.
Alan Rossiter ‘’Professional Excellence’’.
Προώθηση / Δημοσίευση από κ. Χριστόδουλο Νεοφύτου
μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ & μέλος Δ.Σ. ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ και τον οποίο
ευχαριστούμε πολύ.
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Το ΕΒΕΑ στήριξε έμπρακτα
την εκδήλωση του Δήμου
Αμμοχώστου

ο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου
συμμεριζόμενο τις ανησυχίες του Δημάρχου και του
Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας αναφορικά με
τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν το μέλλον της Αμμοχώστου έκανε έκκληση προς όλα τα μέλη και συνεργάτες του
όπως παραβρεθούν σύσσωμοι στην συγκέντρωση έξω από το
Προεδρικό Μέγαρο την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019, στις
6:00 το απόγευμα.
Μεγάλη μερίδα των μελών, ο πρόεδρος και η πλειοψηφία των
μελών του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ συμμετείχαν στην εκδήλωση και
ένωσαν την φωνή τους με τους υπόλοιπους συμπολίτες μας
ζητώντας την πρόταξη της εφαρμογής των ψηφισμάτων του
Συμβουλίου Ασφαλείας που προνοούν την επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της υπό την αιγίδα των
Ηνωμένων Εθνών.

Ένταξη Δήμου Δερύνειας στο Στεγαστικό Σχέδιο
Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών

Ο

ι τεράστιες προσπάθειες του ακριτικού και ημικατεχόμενου Δήμου Δερύνειας για ένταξη του στο Στεγαστικό
Σχέδιο Αναζωογόνησης Ακριτικών Περιοχών έχουν επιφέρει καρπούς, αφού ολόκληρη η περιοχή του Δήμου Δερύνειας
έχει ενταχτεί στο εν λόγω σχέδιο.
Το Σχέδιο αφορά παροχή οικονομικής ενίσχυσης για κατοίκηση σε
Δήμους που γειτνιάζουν με τη Γραμμή Αντιπαράθεσης και ανέρχεται
στο 50% της συνολικής δαπάνης με κατώτατο όριο τις €20.000,
ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. Η οικονομική ενίσχυση
παραχωρείται για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, όπως ανέγερση κατοικίας, αγοράς νέας ή υφιστάμενης
κατοικίας, αγορά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, καθώς και απόκτηση με δωρεά ή και με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας
ή υφιστάμενης κατοικίας.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται στη βάση εισοδηματικών
και άλλων κριτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών για περαιτέρω πληροφορίες. Το Σχέδιο ισχύει από τον Ιούλιο του 2019.
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Η Δερύνεια βάζει τέλος στο πλαστικό καλαμάκι

Ο

Δήμος Δερύνειας αποφάσισε να στηρίξει το έργο της
Επιτροπής Εθελοντισμού του Ειδικού Σχολείου «Άγιος Σπυρίδωνας» Λάρνακας, η οποία θα προμηθεύσει
τον κάθε μαθητή που φοιτά σε σχολείο του Δήμου, με καλαμάκι
πολλαπλής χρήσης. Στόχος είναι να καταστεί ο Δήμος Δερύνειας, ο πρώτος δήμος της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και
από τους πρώτους παγκύπρια, που βάζει τέλος στο πλαστικό καλαμάκι.
Επιπλέον, μέσα από τη συνεργασία με την Επιτροπή Εθελοντισμού
του Ειδικού Σχολείου «Άγιος Σπυρίδωνας» Λάρνακας, στοχεύουμε:
• Στην αύξηση της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για
την περιβαλλοντική ρύπανση.
• Στην ανάδειξη της Δερύνειας ως τον πρώτο Δήμο της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου και από τους πρώτους παγκύπρια,
που υιοθετεί αυτή την πρακτική.
• Στην ανάδειξη της εθελοντικής δράσης από τα παιδιά με ειδικές
ανάγκες.
• Να αποτελέσει έμπνευση για παρόμοιες δράσεις.
• Στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των οργανωμένων συνόλων του Δήμου.
Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως τίτλο «Η Δερύνεια βάζει τέλος στο
πλαστικό καλαμάκι».

Αγία Νάπα: Αναλαμπές Κυπριακής Παράδοσης

Σ

υνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία οι «Αναλαμπές – Αναβίωση
της Κυπριακής Παράδοσης σε διάφορες γειτονιές της Αγίας Νάπας», οι οποίες είναι ένα συναπάντημα αναλαμπών του παρελθόντος με το σήμερα, με μοναδικό γνώμονα την αναβίωση και
προβολή στους επισκέπτες των ηθών και εθίμων της χώρας μας.
Στις «Αναλαμπές» ο Χορευτικός Όμιλος του Δήμου Αγίας Νάπας
παρουσιάζει Κυπριακούς χορούς και τραγούδια σε κάθε γειτονιά
και δρόμο τη ς πόλης, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες, οι
οποίοι θα βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στη συγκεκριμένη περιοχή,
να απολαύσουν μία χορευτική παράσταση και να έχουν μια πρώτη
επαφή με την κουλτούρα του τόπου μας.
Μετά την επιτυχή έκβαση που είχαν οι «Αναλαμπές» τα προηγούμενα Καλοκαίρια, ο Δήμος Αγίας Νάπας προχώρησε και τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο στην διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών του
Δήμου να προσφέρει πλούσια τουριστική εμπειρία στους επισκέπτες του, έτσι ώστε εκτός από τον ήλιο και τη γαλάζια θάλασσα
να πάρουν μαζί τους εμπειρίες από την παράδοση και την ιστορία
της χώρας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Νάπας www.ayianapa.org.cy
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Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019
Δήμος Παραλιμνίου

Ο

ρισμένες περιοχές της Κύπρου είναι γνωστές για την αρχιτεκτονική τους κληρονομιά. Το Παραλίμνι, είναι γνωστό για
μερικούς από τους καλύτερους χορευτές και ποιητές της Κύ-

πρου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Δήμος Παραλιμνίου διοργανώνει σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες αγκαλιάζονται τόσο
από τους ντόπιους όσο και από τους τουρίστες.

Συχνά – πυκνά τονίζεται η αναγκαιότητα του πολιτισμού στη ζωή μας και
της διατήρησης της παράδοσης, των ηθών και εθίμων του τόπου μας,
κάτι το οποίο διατηρείται μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται από τα ποικίλα πολιτιστικά τμήματα του Δήμου Παραλιμνίου.

Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019

Για το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Παραλιμνίου www.paralimni.org.cy

“Μια τρελή…τρελή σαραντάρα”

των Αλ. Σακελλάριου & Χρ.Γιαννακόπουλου στο Δημοτικό
Αμφιθέατρο Δερύνειας

Τ

ο Θέατρο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ», ανεβάζει την ανεπανάληπτη ελληνική κωμωδία «Μια τρελή… τρελή σαραντάρα» των Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Γιάγκου.
Το αριστουργηματικό συγγραφικό δίδυμο που μας χάρισε πολλές αθάνατες – θεατρικές και κινηματογραφικές – κωμωδίες,
με τις οποίες διασκέδασαν γενιές και γενιές, το 1957 έγραψε την κωμωδία Σαράντα και… που ανέβηκε έπειτα από τρία χρόνια στο
θέατρο Ακροπόλ από τον θίασο της Μαίρης Αρώνη. Η παράσταση έσπασε ταμεία όπως συνηθίζεται να λέγεται και δέκα χρόνια
αργότερα, μεταφέρεται στον κινηματογράφο με τον τίτλο Μια τρελή… τρελή σαραντάρα σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη.
Χώρος: Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας, Τιμή εισιτηρίου: €10, Οργανωτής: Θ.Ο.Κ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δήμο Δερύνειας.

ΚΑΒΑΛΟΥ 12, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΉ
ΦΡΕΝΑΡΟΥ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 23743570 ΦΑΞ 23743571
ΗΛ. Δ/ΝΣΗ: reception@somisdairy.com
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.somisdairy.com
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