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Τρία σημαντικά έργα αναβάθμισης
στην περιοχή Αγίας Φύλας
Τρία σημαντικά έργα προωθούνται αυτή την περίοδο για την αναβάθμιση της περιοχής της Αγίας Φύλας.

Έξυπνα Φώτα
Η εγκατάσταση της έξυπνης φωτεινής σηματοδότησης ELV LED με σύστημα ελέγχου
κυκλοφορίας MOVA στον κυκλικό κόμβο Αγίας Φύλας ολοκληρώθηκε και η λειτουργία τους
αναμένεται να βοηθήσει στη διαχείριση της κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή.
Ως γνωστό, η κυκλικός κόμβος της Αγίας Φύλας εξυπηρετεί πέραν των κατοίκων της
περιοχής, τη διακίνηση οχημάτων από και προς τις ορεινές περιοχές καθώς και την
Παλώδια, η οποία τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία. Με τη λειτουργία του
συστήματος, εκτιμάται ότι θα μειωθείκατά 50% ο χρόνος αναμονής με αποτέλεσμα να
περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό τοκυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής που ταλαιπωρεί
καθημερινά χιλιάδες οδηγούς. Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του Δημάρχου Λεμεσού, το
πιο πάνω έργοείναι το πρώτο από σειρά άλλων έργων όπως, η υπέργεια διάβαση που θα
γίνει και θα ενώνει την Κωστή Παλαμά με την Έλλης Λαμπέτη, η παράκαμψη του κέντρου
της Αγίας Φύλας, το σύστημα PARK and Ride στη περιοχή για να ενισχυθούν οι δημόσιες
συγκοινωνίες και κάποια άλλα έργα τοπικής σημασίας μέσα στη συνοικίατης Αγίας Φύλας.

Πολυχώρος Έκδηλώσεων
Το δεύτερο μεγάλο έργο αφορά στη δημιουργία του πολυχώρου εκδηλώσεων στο Συνοικισμό
της Αγίας Φύλας. Ηδη έχουν αρχίσει οι κατασκευαστικές εργασίες που θα δώσουν στην
τοπική κοινωνία ένα χώρο για τη νεολαία και όχι μόνο. Το έργο περιλαμβάνει μετατρεπόμενο
γήπεδο μπάσκετ, τένις, βόλεϋ, κερκίδες, μεγάλο χώροπρασίνου, υποδομές υπηρεσιών και
χώρο στάθμευσης.

Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου
της Αγίας Φύλας
Στις 24 Μαΐου 2021, προκηρύχθηκαν
οι προσφορές για την ανάπλαση του
ιστορικούΚέντρου της Αγίας Φύλας, ένα έργο
που ανοίγει το δρόμο για την αναβάθμιση
της περιοχής. Τα έργα θα καλύψουν την
ευρύτερη περιοχή νότια και βόρεια του
ιερού ναού Παναγίας Xρυσαφυλιώτισσας
και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
την αναμόρφωση µε πλακόστρωτο
της κεντρικής πλατείας, βελτίωση και
εξωραϊσµό των προσόψεων όλων των
παρακείμενων διατηρητέων κατοικιών, την
εγκατάστασησύγχρονου ηλεκτροφωτισµού
και νέου αστικού εξοπλισμού. Έπίσης
περιλαμβάνουνασφαλτοστρώσεις και
επιδιορθώσεις πεζοδρομίων, δημιουργία
χρήσεων και δημόσιων χώρων οι οποίοι
θα προσελκύουν και θα εξυπηρετούν τους
πολίτες, καθώς επίσης μέτρα σωστότερης
κυκλοφοριακής διαχείρισης της ευρύτερης
περιοχής Αγίας Φύλας. Ο προϋπολογισμός
του πολεοδομικού έργου είναι €2.390.000 +
ΦΠΑ, με συνεισφορά του Δήμου στο 20%
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Μια πρωτοποριακή υπηρεσία του Δήμου Λεμεσού
για επίλυση καθημερινών προβλημάτων
που απασχολούν τους Δημότες
24ωρη εξυπηρέτηση και με δεύτερο τώρα συνεργείο!
Ν. Νικολαΐδης: Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, στόχος μας να προλαβαίνουμε τον δημότη.
Αναφερόμενος στις κυριότερες
εργασίες τις οποίες θα
αναλαμβάνει το συνεργείο,
υπέδειξε ότι μεταξύ άλλων είναι
και οι πιο κάτω:
• Περισυλλογή ψόφιων γάτων,
σκύλων και άλλων ζώων ή
πτηνών.
• Συλλογή αδέσποτων σκύλων.
• Απομάκρυνση υλικών και
αντικειμένων από το οδόστρωμα
και καθαρισμός (πχ λάδια, τούβλα,
μπετόν και άλλα οικοδομικά υλικά,
γυαλιά κ.α.)
• Κλάδεμα δέντρων ή θάμνων
που παρεμποδίζουν πινακίδες
σήμανσης.
• Επιδιόρθωση πινακίδων
σήμανσης.
• Αφαίρεση πανό και αφισών από
κολώνες οδικού φωτισμού, φώτων
τροχαίας και άλλα σημεία.

Την ενίσχυση της πρωτοποριακής
24ωρης υπηρεσίας του Δήμου
Λεμεσού για εξυπηρέτηση του
δημότη, με ένα δεύτερο συνεργείο,
ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος
Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης. Και
όπως χαρακτηριστικά τόνισε, με
την επιστράτευση και του δεύτερου
αυτού συνεργείου, ο Δήμος μπαίνει
σε μια νέα εποχή εξυπηρέτησης
του δημότη.
Όπως εξήγησε, τα δυο αυτά
συνεργεία θα παρεμβαίνουν και
θα διαχειρίζονται περιστατικά που
χρήζουν άμεσης επέμβασης καθ’
όλη τη διάρκεια του 24ώρου και
είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για
να αναλαμβάνουν εργασίες όπως
καθαριότητας, επιδιόρθωσης και
συντήρησης. Στόχος, είπε, είναι
να επιλαμβάνονται με άμεση
παρέμβαση θέματα της πόλης μας
και να προλαβαίνουν τον δημότη.

Όπως εξήγησε τα δυο συνεργεία
στελεχώνονται από δυο ζεύγη
πολυτεχνιτών και το κοινό θα έχει
τη δυνατότητα να επικοινωνεί
με την Υπηρεσία στο τηλέφωνο
77777788 ή στην εφαρμογή
κινητών τηλεφώνων "Δημότης
Λεμεσού".
Η Υπηρεσία θα παραλαμβάνει
άμεσα την αναφορά και θα
αποστέλλεται μέσω εφαρμογής
στα δύο συνεργεία του Δήμου
τα οποία θα επιλαμβάνονται τα
θέματα άμεσα.
Αναφορές οι οποίες χρήζουν
ειδική εργασίας θα αποστέλλονται
στα αρμόδια τμήματα για την
επίλυση τους.

• Εξέταση παραπόνων που
αφορούν διοχέτευση ακάθαρτων
νερών στους δρόμους.
• Επιδιόρθωση επικίνδυνων
λακκούβων σε οδοστρώματα και
πεζοδρόμια και απομάκρυνση
πεσμένων κορμών και κλάδων
που παρεμποδίζουν την διακίνηση
των πεζών και την κυκλοφορία των
οχημάτων.
Στόχος του Δήμου Λεμεσού
είναι η συνεχής βελτίωση και
κινητοποίηση της δημοτικής
μηχανής κατά τέτοιο τρόπο
που να επιτυγχάνεται άμεσα
και αποτελεσματικά η επίλυση
καθημερινών προβλημάτων
που απασχολούν τους Δημότες,
επεσήμανε ο Νίκος Νικολαΐδης.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση
ο δήμαρχος Λεμεσού, απεκάλυψε
ότι ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη
Υπηρεσία του Δήμου Λεμεσού
καθώς και για τον τρόπο
λειτουργίας της, επέδειξαν κι άλλοι
Δήμοι οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν
σχετική αναλυτική πληροφόρηση.
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Εγκαίνια της πλατείας παρά
την οδό Φιλελλήνων
Τελέστηκαν στις 12 Ιουνίου τα εγκαίνια της πλατείας παρά την οδό Φιλελλήνων στο Σίνε Βόλος. Τα εγκαίνια
τέλεσε ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης. Η εκδήλωση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Εθνικούς Πόρους και το Δημοτικό Ταμείο.
Ο Δήμος Λεμεσού εγκαινιάσε το Σάββαρο 12.6.2021 την Πλατεία
παρά την οδό Φιλελλήνων (ΣΙΝΕ ΒΟΛΟΣ), ένα έργο το οποίο
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Εθνικούς Πόρους και το
Δημοτικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξης» στον άξονα
προτεραιότητας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη». Στο πρόγραμμα
εντάσσονται οι αναπλάσεις τεσσάρων πλατειών, συνολικού κόστους
2,4 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για την πλατεία παρά την οδό
Φιλελλήνων, την πλατεία Τίτη Κουδουνάρη, την πλατεία Μιχάλη
Κακογιάννη (Συντάγματος) και την πλατεία Αναγέννησης, οι εργασίες
αναβάθμισης των οποίων έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί στους
κατοίκους της Λεμεσού.
Οι στόχοι της ανάπλασης των τεσσάρων πλατειών, αφορούν στην αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης περιθωριοποίησης της περιοχής
παρέμβασης και βελτίωση της εικόνας της, στη δημιουργία κυττάρων κοινωνικής συνάντησης των κατοίκων και στην παροχή δυνατότητας εκγύμνασης
σε ένα εύκολα προσβάσιμο και ευχάριστο περιβάλλον, ακόμα και σε άτομα τρίτης ηλικίας και ΑμεΑ και γενικότερα στους κατοίκους της περιοχής σε
ένα γειτονικό, εύκολα προσβάσιμο και ευχάριστο περιβάλλον με συνεπακόλουθο να βελτιώσουν τη σωματική τους κατάσταση, την υγεία τους, τη
διασκέδαση και την κοινωνικοποίηση τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Τα κατασκευαστικά έργα της Πλατείας παρά την οδό Φιλελλήνων ολοκληρώθηκαν το Σεπτέμβριο 2020 με το ολικό κατασκευαστικό κόστος να
ανέρχεται στις €520.000,00 και περιλαμβάνει, διαδρόμους, καθιστικούς χώρους, κερκίδες για μικρές εκδηλώσεις, ευκολίες ΑμΕΑ, παιχνοδότοπο,
όργανα γυμναστικής για ενήλικες, αποχωρητήρια, χώρο εστίασης και φωτισμό.
Η γειτνίαση της πλατείας με το Κέντρο Ενηλίκων, το οποίο βρίσκεται σε πορεία ολοκλήρωσης, προσδίδει και στα δυο έργα προστιθέμενη αξία. Τα
οικονομικά οφέλη είναι εξίσου σημαντικά μιας και η αναβάθμιση της περιοχής θα ενισχύσει την εμπορικότητα και ανταγωνιστικότητα της περιοχής.
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Εγκαίνια του μονοπατιού παρατήρησης φύσης

«Αγία Τηλλυρία»

Τελέστηκαν στις 17 Ιουνίου τα εγκαίνια του μονοπατιού παρατήρησης φύσης «Αγία Τηλλυρία».
Τα εγκαίνια τέλεσε ο ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Σάββας Πέρδιος.

Το μονοπάτι ξεκινά από τη τοποθεσία “Γκρεμός του Σαχανά” στα Πηγαίνια και καταλήγει στο χωριό Μοσφίλι και στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
Πρόκειται για έργο εξαιρετικής σημασίας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Τηλλυρίας.
Κύριος χορηγός του συγκεκριμένου έργου είναι η ΕΤΑΠ (Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής) περιφέρειας Λευκωσίας, με την
συγχρηματοδότηση των Κοινοτικών Συμβουλίων Πηγαινιών και Μοσφιλιού. Η δημιουργία μονοπατιού μελέτης της φύσης θα εμπλουτίσει το
τουριστικό προϊόν της περιοχής, διατηρώντας ταυτόχρονα αναλλοίωτο τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα και τη φυσική ομορφιά.
Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 και ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λευκωσίας κ. Θεόδωρος Κρίγγου
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την γρήγορη ολοκλήρωση του έργου και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Τμήμα Δασών για την έγκαιρη
υλοποίηση του έργου.
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Εξαγγελία ακόμη ενός μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου
«Θωρακίζονται» περιοχή Κάστρου και Ανεξαρτησίας
Ν. Νικολαΐδης: Θα δουλεύουν εκτεταμένα ωράρια για περιορισμό της ταλαιπωρίας
Έτος των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων μπορεί να χαρακτηριστεί
το 2021, καθώς σήμερα ο δήμαρχος Λεμεσού και πρόεδρος του ΣΑΛΑ
Νίκος Νικολαΐδης, εξήγγειλε το Αντιπλημμυρικό Έργο για την προστασία
του Κέντρου της Λεμεσού για το οποίο οι προσφορές προκηρύχτηκαν
πριν 30 μέρες, στις 16 Ιουνίου 2021. Το έργο αυτό, έρχεται σε συνέχεια
των αντιπλημμυρικών έργων για τη μείζονα Λεμεσό που αφορά τις
βορειότερες περιοχές, τα οποία έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται από
τον περασμένο Μάιο.
Μιλώντας σε διάσκεψη τύπου, ο Νίκος Νικολαΐδης, ανέφερε ότι στόχος
του έργου αυτού είναι να προστατεύσει από τις πλημμύρες την περιοχή
του Μεσαιωνικού Κάστρου και την σημαντικότερη εμπορική οδό της
πόλης μας, την οδό Ανεξαρτησίας. Επεσήμανε δε το γεγονός ότι με
το έργο αυτό, κλείνει το μεγάλο κενό της ελλιπούς αντιπλημμυρικής
προστασίας, που ταλαιπωρεί τους κατοίκους και εμπορευόμενους του
κέντρου της πόλης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρά την ανάπλαση της
περιοχής που ολοκληρώθηκε το 2013.
Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Λεμεσού, τα αντιπλημμυρικό Έργο του
Κέντρου της Λεμεσού, προνοεί την κατασκευή τριών μεγάλων οχετών
ομβρίων, συνολικού μήκους πέραν των τεσσάρων χιλιομέτρων, για
διοχέτευση του βρόχινου νερού προς την κοίτη του ποταμού Γαρύλλη,
έτσι ώστε να φράσσεται η πορεία του νερού προς το ιστορικό κέντρο της
πόλης μας.

Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο αφού
περιλαμβάνει εκτεταμένες εκσκαφές σε κύριες οδικές αρτηρίες στο
κέντρο της πόλης, στις οποίες υπάρχει πυκνή τροχαία κίνηση και πολλά
εμπορικά υποστατικά, και κάτω από τις οποίες υπάρχουν πολλές
υπηρεσίες και υπόγεια δίκτυα, όπως το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού,
της CYTA και άλλων τηλεπικοινωνιακών παροχών, το δίκτυο
υδροδότησης του κέντρου της πόλης και το δίκτυο λυμάτων του ΣΑΛΑ.
Η κατασκευή ενός κεντρικού δικτύου ομβρίων σε τόσο
πυκνοκατοικημένες περιοχές απαιτεί ενδελεχή και προσεκτικό σχεδιασμό
και βελτιστοποίηση πολλών και αντικρουόμενων παραμέτρων. Για να
μπορέσει ο σχεδιασμός να εκπονηθεί με ένα βέλτιστο τρόπο, ο οποίος
να ελαχιστοποιεί το κόστος και την ταλαιπωρία προς τους περίοικους και
τους διερχόμενους, αλλά ταυτόχρονα να μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα
και αποτελεσματικότητα του δικτύου το οποίο πρέπει να συνυπάρξει με
πληθώρα άλλων κοινωφελών δικτύων, το προσωπικό και οι Σύμβουλοι
του ΣΑΛΑ εργάστηκαν σκληρά και μεθοδικά και συνεργάστηκαν με
όλες τις συναρμόδιες αρχές, όπως οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου
Λεμεσού, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων,
το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, η Αρχή Ηλεκτρισμού, η Αρχή
Τηλεπικοινωνιών, η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, και άλλοι φορείς.
«Λόγω της σημαντικότητας του έργου αυτού και της αδήριτης ανάγκης
για μείωση της διάρκειας των εκσκαφών σε κύριες εμπορικές οδούς, και
της συνεπαγόμενης οχληρίας και ταλαιπωρίας προς τα επηρεαζόμενα
παρόδια υποστατικά, οι Όροι του Διαγωνισμού έχουν μια σημαντική
καινοτομία, εφόσον καθορίζουν στενά χρονικά περιθώρια για εργασίες
σε συγκεκριμένες εμπορικές οδούς, που ουσιαστικά επιβάλλουν στον
εργολάβο την εργασία με εκτεταμένο ωράριο, δηλαδή μέχρι αργά το
βράδυ, και κατά τα σαββατοκύριακα» πρόσθεσε ο δήμαρχος.
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ΣΑΛΑ

Διαγωνισμός
στη σελίδα
του ΣΑΛΑ στο

Εσύ ξέρεις;

Απόδειξέ το ε!
...και κέρδισ

Εσύ ξέρεις... τι απαγορεύεται να
ρίχνεις στο αποχετευτικό σύστημα;
Γράψε μας στα σχόλια τουλάχιστον 5 απορρίματα /
ουσίες που ΔΕΝ πρέπει να ρίχνουμε στο
αποχετευτικό σύστημα και μπες στην κλήρωση για
ένα κινητό τηλέφωνο αξίας €500!
Σκανάρετε αυτόν τον κωδικό με τον QR
Scanner του κινητού σας, για να
μεταβείτε στη δημοσίευση του
διαγωνισμού, στη σελίδα μας στο
Facebook

Όλοι μπορούμε
να βοηθήσουμε...
να διατηρήσουμε την
ορθή λειτουργία του
αποχετευτικού μας
συστήματος

να προστατέψουμε το
περιβάλλον
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Σταματούν τα δωρεάν rapid tests,
επανέρχεται το Safepas
Σειρά μέτρων που χωρίζονται σε πέντε πυλώνες, που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω προώθηση του εμβολιαστικού
προγράμματος, αποφάσισε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη,
που περιλαμβάνουν, κίνητρα για ενθάρρυνση του εμβολιασμού, επαναφορά του Safepass σε εσωτερικούς εξωτερικούς χώρους
αυξημένου συγχρωτισμού και τερματισμό από την 1η Αυγούστου των δωρεάν rapid tests.
Όπως ανακοίνωσε μετά τη συνεδρία του Σώματος ο νέος Υπουργός
Υγείας Μιχάλης Χατζηπαντέλας, το Υπουργικό απευθύνεται «κυρίως
στους νέους μας, στο μέλλον αυτού του τόπου, και τους καλούμε να
αναλογιστούν το μέγεθος της ευθύνης τους. Για να προστατεύσουν
πρωτίστως τους εαυτούς τους. Και στη συνέχεια, τα μέλη της οικογένειάς
τους, τους γονείς τους, τον παππού και την γιαγιά, το σύνολο της
κοινωνίας μας γενικότερα».
«Επιδίωξή μας είναι να ανοίξουμε την πύλη της ελευθερίας μας. Και
ζητούμε από τους νέους μας να κάνουν το πρώτο βήμα! Να σπεύσουν να
εμβολιαστούν και να στείλουμε το μήνυμα ότι σε αυτόν τον αγώνα, όλοι
είμαστε ενωμένοι», σημείωσε.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ο κ. Χατζηπαντέλας το Υπουργικό Συμβούλιο
αποφάσισε σήμερα μια σειρά μέτρων που χωρίζονται σε πέντε πυλώνες,
ως ακολούθως:
Πυλώνας 1: Παραχώρηση κινήτρων για ενθάρρυνση και
επίσπευση του εμβολιαστικού προγράμματος:
Παραχώρηση επιδόματος διακοπών σε εμβολιασμένους από τις 15
Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου. Όλες οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από
το Υφυπουργείο Τουρισμού την ερχόμενη Δευτέρα.
Παραχώρηση πενθήμερης τιμητικής άδειας σε όσους εθνοφρουρούς
εμβολιάστηκαν ή θα εμβολιαστούν μέχρι 31η Αυγούστου 2021. Οι
τιμητικές ημέρες θα χορηγηθούν στους εθνοφρουρούς της 2020 ΕΣΣΟ
όσο και στους στρατεύσιμους της 2021 ΕΣΣΟ.
Οι εργαζόμενοι του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
θα μπορούν να απουσιάζουν από την εργασία τους ολόκληρη την ημέρα
του εμβολιασμού τους, χωρίς η ημέρα να αφαιρείται από την άδεια
αναπαύσεως του εργαζόμενου. Εάν πρόκειται για εμβολιασμό με εμβόλιο
δύο δόσεων, ισχύει και για τις δύο μέρες.
Το ίδιο θα ισχύει και για στις περιπτώσεις γονέα/νόμιμου κηδεμόνα
ανήλικου τέκνου νοουμένου ότι ο γονέας/νόμιμος κηδεμόνας θα
συνοδεύσει το ανήλικο τέκνο του για εμβολιασμό και νοουμένου ότι θα
προσκομίζεται αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού του παιδιού για
επιβεβαίωση.
Πυλώνας 2: Εξουσιοδότηση Υπουργού Υγείας για συνέχιστη της
διαβούλευσης με οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και ιδιωτικούς
οργανισμούς και επιχειρήσεις, για παραχώρηση κινήτρων για
εμβολιασμό, ιδιαίτερα για ενθάρρυνση των νέων ηλικίας 18-30 ετών.
«Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, ο Υπουργός Υγείας θα
παρουσιάσει τα εν λόγω κίνητρα στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού
Συμβουλίου», είπε.
Πυλώνας 3: Αυστηροποίηση των μέτρων σε χώρους αυξημένου
συγχρωτισμού και αυξημένου κινδύνου μετάδοσης του ιού, εκεί
και όπου έχουν διαφανεί συρροές κρουσμάτων:
Από 9 Ιουλίου, θα απαιτείται η κατοχή SafePass σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει αυξημένο ρίσκο μετάδοσης και
συγχρωτίζονται πέραν των 20 ατόμων (π.χ. χώροι εργασίας, μπαράκια,

clubs, γάμοι, πάρτι αποφοίτησης και γενεθλίων, κτλ). Σε περίπτωση
κατοχής SafePass με αρνητικό αποτέλεσμα από PCR ή rapid test, αυτό
θα πρέπει να έχει ισχύ 72 ωρών.
Από 9 Ιουλίου μέχρι 20 Ιουλίου, επιτρέπεται η είσοδος σε
ποδοσφαιρικούς αγώνες μόνο για άτομα που έχουν ολοκληρώσει το
εμβολιαστικό τους σχήμα ή έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του
εμβολίου και έχουν παρέλθει 3 εβδομάδες, για άτομα που κατέχουν
αρνητικό πιστοποιητικό PCR με ισχύ 72 ωρών και για άτομα που
νόσησαν με COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες σε ποσοστό
πληρότητας 50% των γηπέδων. Το 50% χωρητικότητας με τα ίδια
κριτήρια ισχύει σε σινεμά, θέατρα και συναυλίες.
Από 21 Ιουλίου, επιτρέπεται η είσοδος σε ποδοσφαιρικούς αγώνες
μόνον για άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα
και για άτομα που νόσησαν με COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες σε
ποσοστό πληρότητας 75% των γηπέδων. Το 75% χωρητικότητας με τα
ίδια κριτήρια ισχύει σε σινεμά, θέατρα και συναυλίες.
Από 1η Αυγούστου 2021, οι Κύπριοι και οι νόμιμα διαμένοντες
στην Κυπριακή Δημοκρατία επιβάτες θα πρέπει να ακολουθούν τα
πρωτόκολλα που ισχύουν για όλους τους επιβάτες, εκτός και αν έχουν
εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου. Συγκεκριμένα, μόνο τα άτομα
που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου θα δικαιούνται να
διενεργούν μοριακή εξέταση στα αεροδρόμια της Δημοκρατίας κατά την
άφιξή τους.
Δηλαδή, εξήγησε, «εάν δεν είναι εμβολιασμένοι τουλάχιστον με την
1η δόση ή δεν έχουν πιστοποιητικό ανάρρωσης και θα ταξιδέψουν με
τεστ PCR από χώρες της Πορτοκαλί και της Κόκκινης Κατηγορίας, θα
πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα από PCR από τη χώρα
προέλευσής τους με ισχύ 72 ωρών». Διευκρίνισε ότι από την απόφαση
εξαιρούνται τα ανήλικα άτομα ηλικίας 12-15 ετών και τα άτομα 16
ετών και άνω με σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν δικαιούνται να
εμβολιαστούν.
Πυλώνας 4: Εντατικοποίηση της ενημερωτικής εκστρατείας για
διαφώτιση του κοινού, με εστίαση στις νεαρές ηλικίες, για τους
εμβολιασμούς.
Πυλώνας 5: Αυστηροποίηση των ελέγχων και της εποπτείας
της εφαρμογής των πρωτοκόλλων και των υγειονομικών
κατευθυντήριων οδηγιών.
Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε επίσης ότι «επιπρόσθετα των πιο πάνω,
το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση της παροχής
του δωρεάν προγράμματος διενέργειας rapid test αντιγόνου από 1η
Αυγούστου».
Από την απόφαση εξαιρούνται τα ανήλικα άτομα ηλικίας 12-15 ετών
και τα άτομα 16 ετών και άνω με σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν
δικαιούνται να εμβολιαστούν, είπε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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Όλα όσα αλλάζουν με τα νέα μέτρα
μετά την απότομη αύξηση των κρουσμάτων
ΚΥΠΡΟΣ - ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ: Ταβέρνες, καφετέριες, γάμοι και εκκλησίες - Όλα όσα αλλάζουν με τα νέα μέτρα
Η πολυαναμενόμενη σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε με τον υπουργό Υγείας, Μιχάλη Χατζηπαντέλα
να προβαίνει σε ανακοινώσεις σε σχέση με τα νέα μέτρα αναχαίτισης της πανδημίας στην Κύπρο.
Η πολυαναμενόμενη σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε με τον υπουργό Υγείας, Μιχάλη
Χατζηπαντέλα να προβαίνει σε ανακοινώσεις σε σχέση με τα νέα μέτρα αναχαίτισης της πανδημίας στην Κύπρο.
Τι αλλάζει λοιπόν -σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα- στις ζωές μας από την 9η Ιουλίου;
Σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η διασπορά στους χώρους που παρατηρείται συγχρωτισμός η Κυβέρνηση
αποφάσισε όπως περιορίσει τον μέγιστο αριθμό ατόμων σε ΟΛΟΥΣ τους εσωτερικούς χώρους στους 250.
Ο αριθμός αυτός μπορεί να φτάσει τους 350 νοουμένου ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι έχουν εμβολιαστεί -τουλάχιστον
με την πρώτη δόση και έχει παρέλθει διάστημα 3 εβδομάδων τουλάχιστον- ενώ κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει και σε
ΟΛΟΥΣ τους εξωτερικούς χώρους με μέγιστο αριθμό τους 350 (και αντίστοιχα για εμβολιασμένους τα 500 άτομα).

Εξυπακούεται πως στις περιπτώσεις που η σύσταση των παρευρισκομένων
δεν αποτελείται καθαρά από εμβολιασμένους πολίτες, είναι απαραίτητη
η προσκόμιση του Safepass.
Τα πρόσωπα ηλικίας 12-15 ετών που δεν δύνανται να εμβολιαστούν στην
παρούσα φάση και τα άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω που δεν δύνανται να
εμβολιαστούν λόγω σοβαρού ιατρικού προβλήματος με την προσκόμιση
του απαραίτητου ιατρικού πιστοποιητικού, εξαιρούνται και μπορούν να
προσκομίζουν πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος από εξέταση PCR
ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου με ισχύ 72 ωρών.
Μία νέα μεγάλη αλλαγή που εγκαινιάζεται αφορά τον έλεγχο του Safepass.
Σύμφωνα με τις νέες αποφάσεις ο ιδιοκτήτης -ή υπεύθυνος- του υποστατικού
υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο του Safepass κατά την είσοδο των
θαμώνων στον χώρο.

Πηγή ToThemaonline.com
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Κύπρος: Μαίνεται η πυρκαγιά

Nεκροί οι τέσσερις αγνοούμενοι
Στην Κύπρο, στις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού, δόθηκε όλη την νύχτα μάχη με την φωτιά που έκαιγε απο το μεσημέρι του Σαββάτου δασικές,
γεωργικές και οικιστικές εκτάσεις. Οι επίγειες δυνάμεις καταφεραν να ελέγξουν κάποια μέτωπα και να αντιμετωπίσουν αναζωπυρώσεις ενώ με το
πρώτο φως της ημέρας άρχισε η ρίψη νερού και επιβραδυντικού υλικού από τα εναέρια μέσα.
Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε σε αίτημα της κυπριακής κυβέρνησης.

Από τα δύο Canadair που εστάλησαν έφτασε
το ένα το πρωί και μπόρεσε να επιχειρήσει
το μεσημέρι. Το δεύτερο παρουσίασε τεχνική
βλάβη και επέστρεψε στην βάση του.
Η κατάσταση ωστόσο παρέμενε δύσκολη
σύμφωνα με τον Κύπριο Κυβερνητικό
Εκπρόσωπο.
Η πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο κοντά
στην περιοχή Αρακαπάς και επεκτάθηκε σε
διάφορες περιοχές της ορεινής Λεμεσού και
Λάρνακας.
Συνολικά οκτώ κοινότητες εκκενώθηκαν
λόγω
της μεγάλης πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου
και Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Αντρέα

Κεττή «υπάρχουν ενεργά μέτωπα τα οποία
γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν.
Επίγειες δυνάμεις είναι τοποθετημένες
στην περίμετρο και στις κατοικημένες
περιοχές της πυρκαγιάς. Επιχειρούν αυτή
τη στιγμή 11 εναέρια μέσα. Προχωρούμε με
αντικαταστάσεις του προσωπικού. Διεξάγονταν
επιχειρήσεις καθ`όλη τη διάρκεια της νύκτας.
Αντιμετωπίζονταν συνεχείς αναζωπυρώσεις».
Δύο ισραηλινά αεροσκάφη έφθασαν το
μεσημέρι και επιχείρησαν το απόγευμα.
Επίσης, αναμενόταν ενημέρωση και για δύο
αεροσκάφη από την Ιταλία.
Το Σάββατο, μετά από σύσκεψη στο κέντρο
διαχείρισης κρίσης στο χωριό Βαβατσινιά
πως ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης βρέθηκε στο κέντρο
επιχειρήσεων της ΕΜΑΚ στην Κοφίνου
για να ενημερωθεί για τα προβλήματα που

Φωτιά στην Κύπρο:

αντιμετωπίζουν οι κοινότητες και πρόσθεσε
ότι είναι «πιθανόν σήμερα ο ίδιος να κάνει μια
περιοδεία σε όλες τις περιοχές για να έχει ιδία
άποψη για τα προβλήματα».
Ο Νίκος Αναστασιάδης, χαρακτήρισε τη
χθεσινή μέρα πολύ δύσκολη για την Κύπρο,
σημειώνοντας ότι προτεραιότητα είναι να μην
χαθούν ανθρώπινες ζωές.
«Μια πολύ δύσκολη μέρα για την Κύπρο.
Όλος ο κρατικός μηχανισμός επί ποδός.
Προτεραιότητα να μην χαθούν ανθρώπινες
ζωές. Ευχαριστούμε την Ελλάδα και το
Ισραήλ που ήδη ανταποκρίθηκαν για την
αποστολή πυροσβεστικών αεροσκαφών»,
έγραψε σε Tweet του ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης.
Εξάλλου, ένα άτομο 67 ετών συνέλαβε και
ανακρίνει η Αστυνομία σε σχέση με τη μεγάλη
πυρκαγιά καθώς φαίνεται η φωτιά να ξεκίνησε
από το χωράφι του όπου έκαιγε ξερά χόρτα.

Διάταγμα προφυλάκισης για τον 67χρονο
Εγκατέλειψε το χωράφι του όπου έκαιγε χόρτα, λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.
Διάταγμα προφυλάκισης για οκτώ μέρες εξέδωσε το επαρχιακό δικαστήριο Λεμεσού, εναντίον
του 67χρονου που συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς που έπληξε την Κύπρο.
Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη, αλλά υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι
εγκατέλειψε το χωράφι του όπου έκαιγε χόρτα, λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.
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Αναστασιάδης: Η φωτιά δεν έχει προηγούμενο
πλην της εισβολής του 1974
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε πως η τραγωδία από την πυρκαγιά
που πλήττει την Κύπρο από χθες δεν έχει προηγούμενο,
πλην της εισβολής του 1974.
«Δυστυχώς», είπε «έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Έχουν ετοιμαστεί τα
συνεργεία καταγραφής των ζημιών και μόλις είναι ασφαλές θα εισέλθουν
στις περιοχές που έχουν καεί για να καταγράψουν τις ζημιές».

Η περίμετρος της πυρκαγιάς, όπως είπε ο πρόεδρος,
καλύπτει 55 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι η πυρκαγιά είναι υπό μερικό έλεγχο, αλλά
υπάρχει ανησυχία για αναζωπυρώσεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών
και των δυνατών ανέμων.
Ανέφερε πως το μεσημέρι αναμένονταν ακόμα ένα αεροπλάνο από την
Ελλάδα το οποίο είχε έρθει στην Κύπρο από τη Ρόδο
και δύο αεροσκάφη από το Ισραήλ.
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Παιδική παχυσαρκία
και o ρόλος του διαιτόλογου
Πολλές φορές το φαινόμενο της παιδικής παχυσαρκίας τείνει να υποβαθμίζεται στην οικογένεια.
Ειδικότερα, οι γονείς επαναπαύονται από την πεποίθηση πως μεγαλώνοντας το παιδί θα ψηλώσει
και θα χάσει το περιττό του βάρος χωρίς καμία προσπάθεια από μέρους του.
Ωστόσο, αν το παιδί είναι παχύσαρκο, δεν φτάνουν μονάχα τα ευχολόγια και οι ελπίδες πως με την ανάπτυξη
έρχεται και η επίτευξη του ιδανικού βάρους αυτομάτως. Επομένως, είναι αναγκαίο να υπάρξει μια στοχευμένη
σύμπραξη των γονέων και της οικογένειας γενικότερα με τον επαγγελματία, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος την
επιστήμη της διατροφής. Με λίγα λόγια, χρειάζεται η συμβολή ενός διαιτολόγου.

Άννα Κορτέση
H Άννα Κορτέση είναι
εγγεγραμμένη Διαιτολόγος,
Κλινικός Διατροφολόγος και
ιδιοκτήτρια της εταιρείας Cortesi
Nutrition η οποία στοχεύει στη
βελτίωση της υγείας των πελατών
της μέσω της ισορροπημένης
διατροφής.
Το φαγητό, η διατροφή και η
υγεία είναι το πάθος της, αφού η
εμπειρία αλλά και το υπόβαθρό
της το δείχνουν ξεκάθαρα
με πτυχία στoν Σχεδιασμό
και Τεχνολογία Τροφίμων,
Διαιτολογία και Κλινική Διατροφή.

Πού Θα Βοηθήσει
ο Διαιτολόγος
Ένας διαιτολόγος θα φροντίσει,
έτσι ώστε να εκπαιδευτεί
ολόκληρη η οικογένεια στον
τομέα της υγιεινής διατροφής.
Χωρίς υπερβολές και με σωστή
δομή, θα πρέπει ο διαιτολόγος
να εμπλουτίζει τα γεύματα της
οικογένειας με σωστές επιλογές
και θα πρέπει να παρέχει
συνεχώς κίνητρα για επιπλέον
άσκηση. Ως αποτέλεσμα της
αρμονικής συνεργασίας με άλλους
επιστημονικούς κλάδους της
υγείας (γυμναστές, ψυχολόγους
κτλ.), ο διαιτολόγος θα επιδιώξει
να οικοδομήσει σωστές βάσεις
ανάπτυξης για το παχύσαρκο
παιδί. Αντί να επικεντρώνεται στην
εμφάνιση, ο διαιτολόγος τονίζει
την ιδιαίτερη σημασία που έχει η
σωστή διατροφή στην καλή υγεία
του ατόμου.

Επομένως, είναι ο συνδετικός
κρίκος που συνδυάζει τη γεύση,
την άθληση και τα θρεπτικά
συστατικά υγιεινών διατροφικών
επιλογών. Έτσι κι αλλιώς, δεν είναι
σωστό να θεωρείται η δίαιτα ως
κάτι παροδικό και στερητικό.
Αντιθέτως, θα πρέπει να υιοθετείται
ένα υγιεινό διαιτολόγιο που
καλύπτει όλες τις ανάγκες του
παιδιού και της οικογένειας, χωρίς
στερήσεις και χωρίς υπερβολικές
ποσότητες.

Τι Κινδύνους Αποτρέπει
η Σωστή Διατροφή
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε
όλοι πόσους κινδύνους
αποτρέπουμε, υιοθετώντας μια
υγιεινή διατροφή.

Γνωρίζοντας πόσα προβλήματα
υγείας σχετίζονται έμμεσα ή
κι άμεσα με την παχυσαρκία
(παιδική ή κι ενήλικη), μπορούμε
να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας
και να ακολουθήσουμε κι εμείς
οι ίδιοι μια πιο υγιεινή διατροφή.
Αναλυτικότερα, η παχυσαρκία
ευθύνονται για προβλήματα όπως:
> Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2
> Καρδιαγγειακές Παθήσεις
> Καρκίνος
> Κατάθλιψη
> Άπνοια Ύπνου
> Άσθμα
> Διαταραχές στο Συκώτι

Μια ματιά σε αυτή τη λίστα
είναι αρκετή, ώστε να
συνειδητοποιήσετε πως η
παιδική παχυσαρκία είναι
κάτι πολύ σημαντικότερο από
την αισθητική ικανοποίηση
που διαταράσσεται μέσα στην
κοινωνία.
Είναι μάστιγα και πρέπει να
καταπολεμάται άμεσα. Γι’ αυτό,
το καλύτερο που μπορείτε να
κάνετε είναι να καλωσορίσετε τον
διαιτολόγο στη ζωή σας. Είναι ο
υπεύθυνος που θα σας εισαγάγει
σε μια υγιεινή κι ευχάριστη
διατροφική αλλαγή για πάντα!
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Ο σίδηρος και οι φυτικές ίνες
στην πρόληψη ασθενειών
Πολλές ασθένειες οφείλονται στην κληρονομικότητα κι έτσι, όσο κι αν προσπαθούμε, δεν μπορούμε να
ξεφύγουμε από την ταυτότητα των γονιδίων μας. Ωστόσο, η σωστή διατροφή και η καλή υγεία μπορούν να
μας ωφελήσουν και να μας κάνουν να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία με περισσότερα εφόδια. Αν αναζητάτε
τρόπους να εξοπλιστείτε απέναντι στις ασθένειες και στα δυσάρεστα της κληρονομικότητας, επικεντρωθείτε
στην αυξημένη πρόσληψη σιδήρου.
Ο σίδηρος και οι φυτικές ίνες μπορούν να μας θωρακίσουν και να μας
βοηθήσουν να βελτιώσουμε αισθητά την υγεία μας. Αξίζει η προσπάθεια
και θα δείτε πως είναι αρκετά εύκολο να προσλαμβάνουμε περισσότερο
σίδηρο σε καθημερινή βάση. Ας δούμε πώς:
Πρώτα απ’ όλα, αντικαθιστούμε τους λευκούς υδατάνθρακες με τις
αντίστοιχες τροφές ολικής αλέσεως. Αν και στην αρχή αυτό ίσως μας
ξενίσει ως γεύση, εντούτοις σιγά σιγά θα αρχίσουμε να εκτιμούμε τη
φυσική, γεμάτη γεύση των προϊόντων ολικής αλέσεως. Επιλέγουμε ψωμί
ολικής αντί για λευκό, δημητριακά ολικής και καφέ ρύζι ή μακαρόνια
στο τραπέζι. Ακόμη καλύτερα, πειραματιζόμαστε με τον λιναρόσπορο,
τους σπόρους chia και το κινόα, τη βρώμη και το πίτουρο. Θα δούμε με
έκπληξη πως πολλές από αυτές τις γεύσεις είναι ιδιαίτερα νόστιμες!
Ύστερα, μπορούμε να υιοθετήσουμε τη συνήθεια της κατανάλωσης ενός
μήλου την ημέρα. Η γνωστή παροιμία δεν απέχει πολύ από την αλήθεια,
μιας και το μήλο περιέχει μεγάλη ποσότητα φυτικών ινών και βοηθά
στην καλή λειτουργία του οργανισμού μας. Πολλά άλλα φρούτα, όπως το
αχλάδι και το σύκο, περιέχουν εξίσου μεγάλη ποσότητα σιδήρου και ινών.
Επομένως, αξίζει να δοκιμάσουμε φρουτοσαλάτες και να ανακαλύψουμε
τα πιο νόστιμα φρούτα, που μας ικανοποιούν τους γευστικούς μας
κάλυκες.
Τα όσπρια αποτελούν εξαιρετική λύση για το καθημερινό μας τραπέζι.
Πλούσια σε πρωτεΐνες και σε σίδηρο, δεν κοστίζουν πολύ και ωφελούν
τον οργανισμό μας ποικιλοτρόπως. Αν έχετε συνηθίσει μονάχα στις
φακές ή τα φασόλια, πειραματιστείτε: δοκιμάστε ρεβίθια και φάβα,
φτιάξτε σαλάτες αντί σούπα και γενικά δοκιμάστε πολλούς συνδυασμούς
με όσπρια. Θα σας εκπλήξει η γεύση τους και η δυνατότητα να μας
χορταίνουν γρήγορα!
Σαν σνακ, μπορούμε να επιλέγουμε κράκερ ολικής αλέσεως ή ξηρούς
καρπούς. Ένα ακόμη όπλο στα χέρια μας είναι το ποπ κορν, που μας
εφοδιάζει με την μικρή ποσότητα σιδήρου και φυτικών ινών.

Ταυτόχρονα, αρέσει σε μικρούς
και μεγάλους! Επίσης, υπάρχουν
στο εμπόριο πολλά κριτσίνια με
ηλιόσπορους κι άλλους σπόρους
– κι αυτά είναι εξαιρετικά σνακ,
γεμάτα φυτικές ίνες και σίδηρο!
Τέλος, αν δούμε πως χρειαζόμαστε
ακόμη περισσότερο σίδηρο,
μπορούμε να πάρουμε ένα
φυσικό συμπλήρωμα διατροφής.
Ιδανικά, θα πρέπει να μας το
συστήσει ο γιατρός ή διαιτολόγος
που μας παρακολουθεί και που
διαθέτει γνώσεις και πληροφορίες
για το ιστορικό και τις ανάγκες
μας. Ωστόσο, η πρόσληψη
συμπληρωμάτων δεν είναι
κατακριτέα. Πολλές φορές
μάλιστα είναι η καλύτερη λύση στο
πρόβλημά μας.
Αν λοιπόν επιθυμείτε να αυξήσετε
την ποσότητα σιδήρου και φυτικών
ινών μέσα στην ημέρα, γνωρίζετε
πλέον πώς να το κάνετε! Με λίγα
απλά μυστικά και με την κατάλληλη
διάθεση, θα αλλάξετε παγιωμένες
διατροφικές συνήθειες χρόνων και
θα ικανοποιηθείτε μάλιστα από το
αποτέλεσμα. Χαρείτε τη διατροφή
σας και δώστε στο σώμα σας τα
όπλα που χρειάζεται, έτσι ώστε
να μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε
πρόβλημα και κάθε δυσλειτουργία
με τον καλύτερο τρόπο!

Άννα Κορτέση
H Άννα Κορτέση είναι
εγγεγραμμένη Διαιτολόγος,
Κλινικός Διατροφολόγος και
ιδιοκτήτρια της εταιρείας Cortesi
Nutrition η οποία στοχεύει στη
βελτίωση της υγείας των πελατών
της μέσω της ισορροπημένης
διατροφής.
Το φαγητό, η διατροφή και η
υγεία είναι το πάθος της, αφού η
εμπειρία αλλά και το υπόβαθρό
της το δείχνουν ξεκάθαρα
με πτυχία στoν Σχεδιασμό
και Τεχνολογία Τροφίμων,
Διαιτολογία και Κλινική Διατροφή.
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70 χρόνια από την ίδρυση του Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (1951-2021)
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) ιδρύθηκε το 1951, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή ικανοποιητικής ποιότητας και ποσότητας
νερού για την κάλυψη των οικιακών και των εμποροβιομηχανικών αναγκών των κατοίκων της Λεμεσού. Τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του
εξυπηρετούσε μερικές εκατοντάδες υποστατικά στον ιστορικό πυρήνα της Λεμεσού. Στην πορεία των χρόνων και καθώς η Λεμεσός επεκτεινόταν σε
έκταση και σε αριθμό κατοίκων, αυξήθηκε η γεωγραφική κάλυψη των περιοχών που εξυπηρετούνται.
Η συνεχής διαδρομή του ΣΥΛ εδώ και επτά δεκαετίες ήταν καθοριστική στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς τους παρέχει
απρόσκοπτα ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό, ένα αγαθό εξαιρετικά ζωτικής σημασίας. Σήμερα το ΣΥΛ υδροδοτεί 110.000 περίπου υποστατικά
που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Λεμεσού, Κάτω Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγειας καθώς και των
Κοινοτήτων Φασούλας, Παλώδιας, Μαθηκολώνης, Πάνω Πολεμιδιών, Μουταγιάκας, Φοινικαριών και Τσιερκέζ Τσιφτλίκ.
Με επαγγελματισμό και τεχνογνωσία, με σεβασμό στο περιβάλλον και με ευαισθησία στην εξασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας των πολιτών,
το ΣΥΛ διαχειρίζεται με υπευθυνότητα το πόσιμο νερό και το διαθέτει στους καταναλωτές, εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες της Κυπριακής
Νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.
Πρωταρχικός στόχος του ΣΥΛ παραμένει η παροχή ασφαλούς πόσιμου
νερού που καλύπτει ικανοποιητικά τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις
μελλοντικές ανάγκες των καταναλωτών της περιοχής που εξυπηρετεί.
Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με:
• Τη συντήρηση και επέκταση του δικτύου και άλλων υποδομών
υδροδότησης.
• Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση τεχνικών έργων, με πλήρη
σεβασμό προς το περιβάλλον.
• Τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών για την άριστη εξυπηρέτηση των
καταναλωτών.
• Τη συμμετοχή του ΣΥΛ σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για τεχνολογική
αναβάθμιση του Οργανισμού.
Η επιτυχημένη πορεία του ΣΥΛ συνεχίζεται με ένα ακόμα επίτευγμα. Όλοι οι καταναλωτές είναι πλέον σε θέση να εξυπηρετούνται διαδικτυακά. Για
κάθε εργασία που αφορά στις υπηρεσίες του ΣΥΛ, ο καταναλωτής μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσω της ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση www.wbl.com.
cy. Με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του ΣΥΛ, οι καταναλωτές εξυπηρετούνται γρήγορα, με ασφάλεια και με την άνεση του δικού τους
χώρου.
Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, το ΣΥΛ πρωτοπορεί και έχει δημιουργήσει τη δική του εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, με το όνομα WB Lemesos.
Μέσω της Εφαρμογής, ο καταναλωτής μπορεί εύκολα και γρήγορα να πληρώσει τον λογαριασμό του, ενώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να ενημερώνεται
για την κατάσταση λογαριασμού του.
Προχωρούμε με συνέπεια για να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις για το μέλλον του ΣΥΛ και διαβεβαιώνουμε τους καταναλωτές μας
ότι θα συνεχίσουμε τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των αναγκαίων έργων υδρευτικής υποδομής, για να διασφαλίζεται η συνεχής και ομαλή
υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού.

70 χρόνια ΣΥΛ....
70 χρόνια φροντίζουμε για το νερό!
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Το νερό και η παγκόσμια κλιματική κρίση:

10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το μέλλον των παιδιών μας
Η κλιματική αλλαγή διαταράσσει τις καιρικές συνθήκες, οδηγώντας σε ακραία καιρικά φαινόμενα, απρόβλεπτη
μείωση της διαθεσιμότητας πόσιμου νερού, επιδείνωση της λειψυδρίας και μόλυνση των πηγών νερού.
Τέτοιες επιπτώσεις μπορούν να επηρεάσουν δραστικά την ποσότητα και την ποιότητα του νερού που
χρειάζονται τα παιδιά για να επιβιώσουν.
Σήμερα, η κλιματική αλλαγή γίνεται αισθητή πρώτιστα μέσω της μείωσης των διαθέσιμων ποσοτήτων πόσιμου
νερού, θέτοντας εκατομμύρια παιδιά σε κίνδυνο.

01.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και
οι αλλαγές στον κύκλο του νερού
καθιστούν δυσκολότερη την
πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο
νερό, ειδικά για τις πιο ευάλωτες
ομάδες παιδιών.

02.

Περίπου το 74% των φυσικών
καταστροφών που συνέβησαν
μεταξύ του 2001 και του
2018 είχαν σχέση με το νερό,
συμπεριλαμβανομένης της
ξηρασίας και των πλημμυρών. Η
συχνότητα και η ένταση τέτοιων
φαινομένων αναμένεται να αυξηθεί
λόγω της κλιματικής αλλαγής.

03.

Περίπου 450 εκατομμύρια παιδιά
ζουν σε περιοχές με υψηλή ή
εξαιρετικά υψηλή ευπάθεια στο
νερό. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν
αρκετό νερό για να καλύψουν τις
καθημερινές τους ανάγκες.

04.

Σε πληγείσες από καταστροφές
περιοχές, μπορεί να καταστραφούν
ή να μολυνθούν οι πηγές πόσιμου
νερού, αυξάνοντας τον κίνδυνο
ασθενειών όπως η χολέρα και ο
τυφοειδής πυρετός, στις οποίες τα
παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

05.

Η αύξηση της θερμοκρασίας
μπορεί να οδηγήσει στην
δημιουργία θανατηφόρων
παθογόνων στις πηγές νερού,
καθιστώντας το νερό ακατάλληλο
για ανθρώπινη κατανάλωση.

06.

Το μολυσμένο νερό αποτελεί
τεράστια απειλή για τη ζωή
των παιδιών. Οι ασθένειες που
σχετίζονται με την κατανάλωση
ακατάλληλου νερού και με την
κακή υγιεινή είναι οι κύριες αιτίες
θανάτου σε παιδιά κάτω των 5
ετών.

07.

Κάθε μέρα, περισσότερα από 700
παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν
από διάρροια που συνδέεται με
ανεπαρκή παροχή πόσιμου νερού,
καθαριότητα και υγιεινή.

08.

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει
την κατάσταση σε περιοχές
με εξαιρετικά περιορισμένους
υδάτινους πόρους, κάτι που οδηγεί
σε αυξημένο ανταγωνισμό για το
νερό ή ακόμη και σε συρράξεις.

09.

Εκτιμάται ότι, μέχρι το 2040,
σχεδόν 1 στα 4 παιδιά θα
ζουν σε περιοχές με εξαιρετικά
περιορισμένους υδάτινους πόρους.

10.

Η άνοδος της στάθμης των
θαλασσών προκαλεί υφαλμύριση
στις πηγές γλυκού νερού, θέτοντας
σε κίνδυνο τους υδάτινους
πόρους στους οποίους βασίζονται
εκατομμύρια άνθρωποι.

Πηγή: UNICEF, 18 March 2021

https://www.unicef.org/stories/water-and-climate
-change-10-things-you-should-know?fbclid=IwAR0Y19MbjyaVj2yRwEyzYsYqFp6bMuTpiDYVyO84MGC-sOnc5mXTDh568zU

Η κλιματική αλλαγή συμβαίνει τώρα. Πρέπει να δράσουμε και το νερό
είναι μέρος της λύσης. Η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στον τομέα του νερού θα προστατεύσει την υγεία των παιδιών
και θα σώσει τη ζωή τους. Η αποτελεσματικότερη χρήση του νερού
και η μετάβαση σε συστήματα νερού με τη χρήση ηλιακής ενέργειας
θα μειώσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και θα προστατεύσουν
περαιτέρω το μέλλον των παιδιών.

Ο κόσμος πρέπει να ευαισθητοποιηθεί για το νερό. Ο καθένας
μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον και δεν μπορούμε
να περιμένουμε άλλο.
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15η Παιδική Χορευτική Συνάντηση
«Ο Λαϊκός Πολιτισμός ενώνει τα παιδιά»
1η – 5 Ιουλίου 2021
Με τη συμμετοχή παιδικών χορευτικών ομάδων ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού διοργάνωσε την πιο πάνω συνάντηση ως συνέχεια
ενός πετυχημένου θεσμού που καθιερώθηκε το 1993 και μέχρι το 2019, του Διεθνούς Παιδικού Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών.
Με την πραγματική και ουσιαστική αναβάθμιση και αναδιοργάνωση του
θεσμού αυτού πιστεύουμε ότι δίνεται μια νέα ώθηση για επιτυχημένη
πορεία για άλλα τόσα χρόνια.
Η Επίσημη Έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε με τη
συνεργασία του Δήμου Ύψωνα την Πέμπτη 1/7 στην Πλατεία
Δημαρχείου Ύψωνα.
Την Παρασκευή 2/7 οι εκδηλώσεις μεταφέρθηκαν στην Κεντρική Πλατεία
Κυπερούντας με τη συνεργασία του Κέντρου Νεότητας Κυπερούντα, και
το Σάββατο 3/7 στο πάρκο της Κοινότητας Δωρού με τη συνεργασία του
Κοινοτικού Συμβουλίου.
Η πανηγυρική λήξη αυτής της Παιδικής Συνάντησης Λαϊκού Πολιτισμού
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5/7 στην κυκλική αποβάθρα του Μόλου
Λεμεσού με τη συνεργασία του Δήμου Λεμεσού.
Όλα τα παιδιά θα έσμιξαν με τον χορό του αποχαιρετισμού. «Ο Λαϊκός
Πολιτιστικός ενώνει τα παιδιά».
Προηγήθηκαν παρελάσεις των ομάδων στους δρόμους των Δήμων
και των Κοινοτήτων με κατάληξη τους χώρους πραγματοποίησης
των εκδηλώσεων.

Σημείωση: Στις εκδηλώσεις λήφθηκαν όλα τα προστατευτικά μέτρα που
προβλέπονται για την πανδημία.

Ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού ευχαριστεί όλα τα παιδιά,
χοροδιδασκάλους, μουσικούς και υπεύθυνους των παιδικών ομάδων
που συμμετέχουν. Ευχαριστεί επίσης τον επίτροπο ορεινών θέρετρων
κ. Κώστα Χαμπιαούρη ο οποίος έθεσε υπό την αιγίδα του τη
διοργάνωση. Ευχαριστεί ιδιαίτερα τους Δήμους Λεμεσού και Ύψωνα,
το Κοινοτικό Συμβούλιο Δωρού και το Κέντρο Νεότητας Κυπερούντας
για τη συνεργασία. Ευχαριστεί θερμά τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τον
Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, τον ΟΠΑΠ Κύπρου, την One Serve, το
Top Kinisis Travel και την εταιρεία Avgoustinos οι οποίοι επιχορηγούν τη
διοργάνωση. Επίσης, ευχαριστεί τους χορηγούς επικοινωνίας το ΡΙΚ,
Κανάλι 6, Εφημερίδα «Λεμεσός», Λεμεσός Τ.V. Και Cyprus Media.

Ο Λαϊκός Πολιτισμός Ενώνει τα παιδιά!
Κωνσταντίνος Πρωτοπαπάς
Πρόεδρος Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού
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Έκθεση:

«1821 Συλλογικές Μνήμες»
Στις 9 Ιουλίου 2021, σημαδιακή μέρα για την Κύπρο, ανοίγει τις πύλες της η έκθεση «1821: Συλλογικές Μνήμες», την οποία διοργανώνει ο Δήμος
Λεμεσού, υπό την επιμέλεια της Δρος Νάτιας Αναξαγόρου, Προϊστάμενης Πολιτιστικών Υπηρεσιών.
Η έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες
Παπαδάκη έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2021, περιλαμβάνει έργα από τους
ακόλουθους καλλιτέχνες: Σούζαν Βάργκας, Παναγιώτης Βίττης, Όθων
Γιαβόπουλος, Γόρης Γρηγοριάδης, Θεοδόσης Θεοδοσίου, Θεόδουλος
Θεοδούλου, Γιώτα Ιωαννίδου, Γλαύκος Κουμίδης, Μαρία Κυπριανού,
Μαριάννα Κωνσταντή, Αργύρης Κωνσταντίνου, Μαρία Λαδόμματου,
Ανδρέας Μακαρίου, Άγγελος Μακρίδης, Αντώνης Νεοφύτου, Ελένη
Νικοδήμου, Λευτέρης Ολύμπιος, Ανδρέας Παρασκευά, Χάρης
Πασπαλλής, Ρήνος Στεφανή, Nina Sumarac, Πανίκος Τσαγγαράς,
Τατιάνα Φεραχιάν, Δέσποινα Φυσέντζου, Νίκος Χαραλαμπίδης,
Μαρία Χατζητοφή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεκατέσσερις, ανάμεσα στους είκοσι έξι πιο πάνω
καλλιτέχνες, φιλοτέχνησαν έργα, εντός του 2021 ειδικά για την έκθεση,
η οποία και πρωτοπαρουσιάζει δεκαέξι καινούργιες δημιουργίες με θέμα
την παλιγγενεσία.
Με σημείο εκκίνησης την τεράστια απήχηση που είχε στους
ελληνοκύπριους καλλιτέχνες το ποίημα του Βασίλη Μιχαηλίδη «Η 9η
Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία (Κύπρου)», αφ’ ενός με την έννοια της
ακατάλυτης ρωμιοσύνης στους στίχους «το ’νιν, αντάν να τρω’ την
γην, τρώει την γην θαρκέται, / μα πάντα τζείνον τρώεται τζαι τζείνον
καταλυέται» κι αφ’ ετέρου με την αφήγηση της σφαγής των ιεραρχών
να διοχετεύονται στο έργο τους, η έκθεση εκτείνεται στην εξερεύνηση
ποικίλων σημειοδοτήσεων που εμφύτευσε η Επανάσταση στην
απανταχού ελληνική συνείδηση, από την οποία αντλεί εκτεταμένα η
τέχνη του τόπου.
Οι σημειοδοτήσεις αναφύονται ως συλλογικές μνήμες σε πολλαπλές
εκφάνσεις κυρίως μέσα από τη συσσωρευμένη βιωματική τελετουργία
της εορταστικής επετείου της 25ης Μαρτίου, με τους σημαιοστολισμούς,
τις παρελάσεις καθώς και τη συναφή πανηγυρική ρητορική, η οποία ως
άλλοθι μιας δοξαστικής εικαστικής αιτιολόγησης συχνά ενεργοποιεί τους
δημιουργούς να αγγίξουν τα πιο βαθειά στρώματα της ιστορίας, άλλοτε
επιλέγοντας να αφαιρέσουν, αποφορτίζοντας τις ιστορικές στιγμές από
το περιττό ή αχρείαστο νοηματικό τους βάρος κι άλλοτε αποτυπώνοντάς
τις με μια περιγραφική πληρότητα δραματική και μνημειακή. Μέσα από
τις συλλογικές μνήμες αναδύονται στο έργο τους Έλληνες και Κύπριοι
αγωνιστές και μέλη της Φιλικής Εταιρείας, κλεφταρματολοί και ηρωίδες
που συνέδραμαν τον αγώνα για την ελευθερία, με τις χαρακτηριστικές
τους ενδυμασίες να συνιστούν ξεχωριστό κεφάλαιο
καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το κυανόλευκο της σημαίας, το κόκκινο της αιματοχυσίας, ο σταυρός, το
γιαταγάνι κι η ημισέληνος, η αρχιεπισκοπική μίτρα και το μουσουλμανικό
τουρμπάνι ανάγονται σε εμβληματικούς συμβολισμούς μιας συλλογικής
ταυτότητας με υπόσταση που σαφώς ξεπερνά τη διπολική συγκρουσιακή
αντιπαραβολή καλού και κακού και διεισδύει σε μια αντίστροφη
προοπτική συμφιλιωτικής δυναμικής στη θέαση της Ιστορίας.
Ως αντιπροσωπευτικό δείγμα της προσφιλούς θεματογραφίας και της
επικρατούσας τάσης στην ελληνική ακαδημαϊκή ζωγραφική των αρχών
του 20ου αιώνα, κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του οποίου έζησε στη
Λεμεσό, ο εξ Ελλάδος ζωγράφος και αγιογράφος Όθων Γιαβόπουλος, η
έκθεση παρουσιάζει έργο του, στο οποίο αποτυπώνεται σκηνή από μάχη
της Ελληνικής Επανάστασης, σε διάθεση νεορομαντικού νατουραλισμού,
που παραπέμπει στην παράδοση την οποία εισήγαγε ο Eugène
Delacroix. Το έργο του Όθωνα Γιαβόπουλου αποτελεί δάνειο από
την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού και το Αθηναΐδειο
Γυμνάσιο Καθολικής.
Η έκθεση δανείζεται επίσης την προτομή του Κύπριου αγωνιστή
της Επανάστασης Ιωάννη Σταυριανού από το Κοινοτικό Συμβούλιο
της γενέτειράς του, της Λόφου, ενώ από την οικογένεια του γλύπτη
Θεόδουλου Θεοδούλου που φιλοτέχνησε την προτομή, δανείζεται το
προσχέδιό του με μολύβι σε χαρτί για το συγκεκριμένο γλυπτό.
Η έκθεση εγκύπτει επιπλέον στην εικαστική ερμηνεία λαϊκών διηγήσεων
της εποχής, αλλά και στίχων από φιλέλληνες ποιητές, όπως π.χ. ο
Λόρδος Βύρων και ο Shelley.
Την έκθεση εγκαινιάζει την Παρασκευή, 9 Ιουλίου, στις 7:00 μ.μ. στο
Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη, ο Δήμαρχος Λεμεσού κ.
Νίκος Νικολαΐδης και προλογίζει η Προϊστάμενη Πολιτιστικών Υπηρεσιών
του Δήμου Λεμεσού και επιμελήτρια Δρ. Νάτια Αναξαγόρου.
Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη
9.07.2021 – 25.09.2021
Τρίτη – Παρασκευή 10.00 – 18.00
Σάββατο 10.00 – 14.00
Τηλέφωνο 25 367700
www.facebook.com / Limassol Municipal Arts Centre – Apothikes Papadaki
Instagram.com / apothikespapadaki
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Κύπρος : Ολυμπιακοί Αγώνες 2021
Λάβετε θέσεις, το μεγαλύτερο γεγονός στον ευρύτερο αθλητισμό ανοίγει τις πόρτες του στις 23 Ιουλίου, στο Τόκυο της Ιαπωνίας. Η αγωνία και η
αβεβαιότητα για τυχών αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων, έχει τελειώσει και πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τελετή έναρξης. Οι αθλητές
της χώρας μας διαπρέπουν σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο και η εκπροσώπηση της χώρας μας στου Ολυμπιακούς Αγώνες θεωρείτο δεδομένη
από την αρχή. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) παρουσίασε την αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής ομάδας η οποία αποτελείται από 15
αθλητές, 6 γυναίκες και 9 άνδρες. Παρατίθεται πιο κάτω η Κυπριακή αποστολή και οι ημερομηνίες των αγωνισμάτων:
1.

Γεωργίου Μάριος – Γυμναστική, Σύνθετο & Ατομικό (24 & 28 Ιουλίου & 1-3 Αυγούστου)

2.

Καριόλου Ανδρέας – Ιστιοπλοΐα, RS:X (25-26 & 28-29 & 31 Ιουλίου)

3.

Κοντίδης Παύλος – Ιστιοπλοΐα Laser, (25-27 & 29-30 Ιουλίου& 1 Αυγούστου)

4.

Μακρή Μαριλένα – Ιστιοπλοΐα Laser Radial (25-27 & 29-30 Ιουλίου & 1 Αυγούστου)

5.

Λάππα Νατάσα – Ιστιοπλοΐα RS:X (25-26 & 28-29 & 31 Αυγούστου)

6.

Αντωνίου Κάλια – Κολύμβηση 100μ. Ελεύθερο ( 28-30 Ιουλίου) 50μ. Ελεύθερο (30-31 Ιουλίου & 1 Αυγούστου)

7.

Αντωνίου Νικόλας – Κολύμβηση 100μ. Ελεύθερο (27-29 Αυγούστου) 50μ. Ελεύθερο 30-31 Ιουλίου & 1 Αυγούστου)

8.

Χριστοφόρου Άντρη – Ποδηλασία Δρόμου (25 Ιουλίου)

9.

Αχιλλέως Γιώργος – Σκοποβολή Σκητ (25-26 Ιουλίου)

10.

Κωνσταντίνου Δημήτρης – Σκοποβολή Σκητ (25-26 Ιουλίου)

11.

Ελευθερίου Άντρη – Σκοποβολή Σκητ (25-26 Ιουλίου)

12.

Μακρής Ανδρέας – Σκοποβολή Σκητ (28-29 Ιουλίου)

13.

Αρτυματά Ελένη – Στίβος 400μ. (3-4 Αυγούστου & 6 Αυγούστου)

14.

Παρέλλης Απόστολος – Στίβος Δισκοβολία (30-31 Ιουλίου)

15.

Τραΐκοβιτς Μίλαν – Στίβος 110μ. Εμπόδια (3-5 Αυγούστου)

Αξίζει να σημειωθεί πως σημαιοφόροι της Κυπριακής Αποστολής, στην τελετή έναρξης, θα είναι οι Παύλος Κοντίδης και Άντρη Ελευθερίου.
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EURO 2021:
“It’s coming to Rome”
Μπορεί να χρειάστηκαν 15 ολόκληρα χρόνια για να καταφέρει η Ιταλία να πανηγυρίσει τρόπαιο, αλλά τα
κατάφερε φέτος με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο. Μέσα στην Αγγλία, στο ιστορικό Wembley, απέναντι στην
διψασμένη Αγγλία που παλεύει με νύχια και με δόντια για να φέρει ένα Ευρωπαϊκό τίτλο στο Λονδίνο. Με
οδηγό τον Mancini, το σύνοικό τοίχος στην άμυνα, Donnaruma, Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo, Spinazzola,
με κέντρο τους Veratti, Jorginho, Barella βγαλμένους από παραμύθι, τη φονική τριπλέτα στην επίθεση, Insigne, Immobile, Chiesa και με σύνθημα « FORZA AZZURI» έβγαλαν στους δρόμους εκατομμύρια Ιταλούς
για να πανηγυρίσουν. Μία χώρα που τα τελευταία 15 χρόνια πέρασε από χίλιους ανέμους, οικονομική κρίση,
ποδοσφαιρική κρίση, σκάνδαλα, τιμωρίες από διάφορες Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες επιτροπές, ομάδες που
υποβιβάστηκαν λόγω στημένων παιχνιδιών, ξαφνικός θάνατος ποδοσφαιριστή και το κερασάκι στην τούρτα
το δολοφονικό πέρασμα του COVID-19 (θα παραμείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας η εικόνα με τα
στρατιωτικά οχήματα που μετέφεραν νεκρούς), είχε ανάγκη από ένα ευχάριστο γεγονός για να απαλύνει τις
πληγές των Ιταλών.

Ομάδα για φίλημα η Ιταλία, αφού από τα προκριματικά έδειξε τις άγριες
διαθέσεις που είχε για τη διοργάνωση. Τα βλέμματα όμως ήταν στραμμένα
στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Γαλλία, στην Ευρωπαϊκή Πρωταθλήτρια
Πορτογαλία, στο υποσχόμενο Βέλγιο, στην «οικοδεσπότρια» Αγγλία
αλλά οι Ιταλοί είχαν άλλα σχέδια. Με πλάνο, τακτική και το πάθος που
τους διακατέχει κατάφεραν να τραβήξουν τα βλέμματα από τις πρώτες
κιόλας αγωνιστικές και να καταταχτούν στα φαβορί για την κατάκτηση
της διοργάνωσης. Η Ιταλία έφθασε στο τελικό αήττητη και με μόλις 3
goals παθητικό (αξίζει να σημειωθεί: 1 penalty vs Belgium, 1 goal στην
παράταση vs Austria, 1 goal στον ημιτελικό με Ισπανία).

Κωνσταντίνος
Ιωαννίδης
Φοιτητής Αθλητικής Διοίκησης,
Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ο τελικός έμελλε να είναι το αποκορύφωμα στο ποδοσφαιρικό καλοκαίρι,
αφού το παιχνίδι οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτυ. Στη Ρώσσικη
ρουλέτα ο Donnaruma κατέβασε ρολά και οδήγησε την Ιταλία στην
κατάκτηση του δεύτερου Ευρωπαϊκού Τίτλου στην ιστορία της. Στους
επτά ουρανούς πλέον οι Ιταλοί που γλυκοκοιτάζουν το Παγκόσμιο
Κύπελλο που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2022.
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Τηλέφωνο: 77 77 81 21
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: info@limassolbuses.com
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ΤΡΈΞΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΎΣ ΜΑΣ ΜΙΚΡΟΎΣ ΉΡΩΕΣ
“Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να πολεμά μόνο του – Λουκάς Φουρλάς”

Περισσότερα από 1.000 παιδιά, σε ολόκληρο τον κόσμο, διαγιγνώσκονται καθημερινά με καρκίνο.
Οι “Μικροί Ήρωες” είναι μια εθελοντική πρωτοβουλίου του Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η οικονομική
ενίσχυση των οικογενειών των παιδιών με καρκίνο του Παιδοογκολογικού Τμήματος του Μακάρειου Νοσοκομείου, μέσω του Ιδρύματος Ελπίδα
και του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας.
Κάθε χρόνο διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις, με αποκλειστικό σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού
και τη στήριξη των παιδιών του παλεύουν με τον καρκίνο σε μια τόσο τρυφερή ηλικία και των οικογενειών τους.
Η ΕΜΕΛ, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής , στηρίζει διαχρονικά τους “Μικρούς Ήρωες” και λαμβάνει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις
συγκέντρωσης χρημάτων για τους σκοπούς της οργάνωσης.
Η ΕΜΕΛ υποστήριξε τον Virtual ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ, που διεξήχθη μεταξύ 21/11/2020 και 12/12/2020. Επίσης, στηρίξε τη
συμμετοχή του Αυγουστίνου Χατζηγιάννη στο 2ο Παγκόσμιο Challenge 4X4X8, που διεξήχθη 5 και 7 Μαρτίου 2021, με σύνθημα Όλοι μαζί
Μπορούμε και θα Νικήσουμε.
Οι Μικρούς Ήρωες, οι οποίοι με τον αγώνα που δίνουν αποδεικνύουν ότι ο παιδικός καρκίνος δεν είναι ανίκητος, έχουν την αγάπη και τη στήριξη μας.
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