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ΧΡΗΣΤΟΣ             ΧΑΡΑ ΣΑΜ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
(Παρασκευή & Σάββατο)       (Σάββατο)                  (Παρασκευή) 

Μαζί τους οι: Μινάς Ταμπά & Παναγιώτης Κοκκίνης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διοργανώνει

Valentine’s Day 
Harbour Cruise

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020
11.30πμ – 4.00μμ

(Αναχώρηση δίπλα από το Opera House)
4 ώρες κρουαζιέρα στο λιμάνι του Σύδνεϋ. 
Ελάτε να διασκεδάσουμε με μουσική, χορό, 

τραγούδι και πλούσιο φαγητό – μπουφέ με θαλασσινά, 
κρεατικά & γλυκό προετοιμασμένα από το Vagabond Cruises.

Τιμή $65
Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την 

Στέλλα Πιτσιατάρη 0425 236 012, Έλλη Στασσή 0411 354 235 
και τα γραφεία της Κυπριακής Κοινότητας 9557 1256

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διοργανώνει
μονοήμερη εκδρομή τη ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

2 Μαρτίου 2020
Ελάτε να περάσουμε μια αξέχαστη μέρα στο Stanwell Park 

και να γιορτάσουμε την αρχή της νηστείας με εύγεστα φαγητά 
προετοιμασμένα από την Γυναικεία Επιτροπή.

Τιμή: $40.00
(Συμπεριλαμβάνει πρωινό, μεσημεριανό και φρούτα)

Αναχώρηση από την Κυπριακή Κοινότητα στις 8.00πμ
Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την 

Στέλλα Πιτσιατάρη 0425 236 012, Έλλη Στασσή 0411 354 235 
και τα γραφεία της Κυπριακής Κοινότητας 9557 1256
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Υπ. Γεωργίας: Δεν αναστέλλουμε το 
πλάνο για αντιμετώπιση της ανομβρίας
Παρά το γεγονός ότι η πληρότη-
τα των φραγμάτων αναμένεται 
να φτάσει το 100%, δεν επι-
βραδύνονται ή αναστέλλονται 
οι σχεδιασμοί  της Κυβέρνησης 
για αντιμετώπιση της ανομβρίας 
στον τόπο μας, τόνισε σήμερα ο 
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
Κώστας Καδής, κατά την επίσκε-
ψη του στο φράγμα του Κούρη.
Ο κ. Καδής, συνοδευόμενος από 
υπηρεσιακούς του Υπουργείου 
του και του Τμήματος Αναπτύξε-
ως Υδάτων, επισκέφθηκε το από-
γευμα το μεγαλύτερο φράγμα της 
Κύπρου, στο πλαίσιο περιοδεί-
ας του σε φράγματα που έχουν 
υπερχειλίσει, εκφράζοντας τη 
χαρά του για την «πολύ όμορφη, 
εντυπωσιακή, θα έλεγα, εικόνα 
που αντικρίζει κανείς».
Σύμφωνα με τον Υπουργό, η συ-
νολική πληρότητα των φραγμά-
των έχει φτάσει το 97%, με 12 
από τα 18 μεγάλα φράγματα της 
Κύπρου να έχουν υπερχειλίσει, 
ενώ αναμένεται εντός της εβδο-
μάδας να υπερχειλίσουν τρία 
ακόμα, «δυο στην Πάφο και το 
φράγμα του Διποτάμου».
Φαίνεται πως θα φτάσουμε στο 
100% της πληρότητας των φραγ-
μάτων μας, είπε και σημείωσε 
ότι «αυτό δεν σημαίνει, σε καμία 
περίπτωση, ότι είτε επιβραδύνο-
νται, είτε αναστέλλονται οι οποί-
οι σχεδιασμοί μας για την αντι-
μετώπιση της ανομβρίας».
«Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο, 
υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο το 
οποίο πέρασε, τη χρονιά που 
μας πέρασε, από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, το οποίο υλοποιού-
με κατά γράμμα», ανέφερε και 
πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή 

βρίσκονται σε εξέλιξη «σημαντι-
κότατα έργα υποδομής, τα οποία 
διασφαλίζουν την επάρκεια της 
Κύπρου σε νερό και καλύπτουν, 
σίγουρα την ύδρευση και βελτι-
ώνουν πολύ τις δυνατότητες μας 
για άρδευση».
Την ίδια ώρα, έστειλε το μήνυμα 
πως δεν θα πρέπει να σπαταλού-
με το νερό επειδή υπερχείλισαν 
τα φράγματα και υπέδειξε πως 
«ένας από τους λόγους που εί-
χαμε υπερχείλιση τόσο σύντομα, 
ήταν και το γεγονός ότι μέσα από 
τη σωστή διαχείριση που κάναμε 
τη χρονιά που μας πέρασε, κρά-
τησαν τα φράγματα μεγάλες πο-
σότητες νερού».
«Αυτήν τη συνετή προσέγγιση θα 
υιοθετήσουμε από εδώ και πέρα, 
ούτως ώστε να προσέχουμε το 
νερό που έχουμε τη χαρά να βλέ-
πουμε στα φράγματα μας, για να 
το έχουμε για πολύ μεγάλη περί-
οδο ακόμα», συμπλήρωσε.
Κληθείς να αναφερθεί στα προ-
βλήματα που έχουν δημιουργη-
θεί, κυρίως στην Καλαβασό, ο 
κ. Καδής είπε πως είναι αναπό-
φευκτο, σε τέτοιες έντονες κατα-
στάσεις, να δημιουργούνται και 
προβλήματα, ενώ διαβεβαίωσε 
ότι υπάρχει συντονισμός των αρ-
μόδιων υπηρεσιών ούτως ώστε 
να αντιμετωπιστούν όσο γίνεται 
ταχύτερα και πιο αποτελεσματι-
κά.
Απαντώντας σε σχετική ερώτη-
ση, ο Υπουργός Γεωργίας υπο-
γράμμισε πως θα πρέπει πλέον 
να προετοιμαζόμαστε για τέτοια 
έντονα φαινόμενα, αφού σύμ-
φωνα με τις προγνώσεις των επι-
στημόνων, όπως είπε, θα έχουμε 
εντονότερες βροχοπτώσεις σε μι-
κρότερο χρονικό διάστημα. 

Σ
το πλαίσιο της πάγιας 
πολιτικής της για θετική 
αντιμετώπιση αιτημάτων 
που αφορούν αποκλει-

στικά ανθρωπιστικής φύσεως 
επιχειρήσεις, η Κυπριακή Δημο-
κρατία αποδέχθηκε σχετικό αίτη-
μα που υπέβαλαν οι αμερικανικές 
Αρχές μέσω της Πρεσβείας των 
ΗΠΑ στη Λευκωσία και έδωσε τη 
συγκατάθεση της για προσωρινή 
στάθμευση στην Κύπρο μονάδας 
ταχείας ανταπόκρισης, αποστολή 
της οποίας θα είναι σε περίπτω-
ση που προκύψει ανάγκη, η εκ-
κένωση προσωπικού διπλωματι-
κών αποστολών των ΗΠΑ στην 
περιοχή, καθώς και Αμερικανών 
πολιτών.
Πρόκειται για διευκολύνσεις αν-

θρωπιστικής φύσεως που έχουν 
δοθεί κατ’ επανάληψη στο παρελ-
θόν.
Σε γραπτή δήλωση του Κυβερνη-
τικού Εκπροσώπου, σημειώνεται 
ότι, ως πάγια πρακτική και όπως 
έγινε κατ΄επανάληψη στο παρελ-
θόν, η Κυπριακή Δημοκρατία πα-
ρέχει διευκολύνσεις για ανθρω-
πιστικής φύσεως επιχειρήσεις, 
στη βάση αιτημάτων που υποβάλ-
λονται από τρίτες χώρες εντός και 
εκτός ΕΕ και θα συνεχίσει να το 
πράττει ως παράγοντας σταθερό-
τητας και ασφάλειας στην περι-
οχή, αξιοποιώντας έτσι τη γεω-
γραφική της θέση, καθώς και τις 
άριστες σχέσεις που διατηρεί με 
όλα τα κράτη της Ανατολικής Με-
σογείου και της Μέσης Ανατολής.

Διευκολύνσεις Λευκωσίας σε 
ΗΠΑ για εκκένωση αποστολών 

CYPRUS CLUB


