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Διεξάγεται η τρίτη φάση της άσκησης 
«Αργοναύτης 2015»

Αρχιεπίσκοπος: Ετοιμος να βοηθήσει 
τον ΠτΔ για υποφερτή λύση

Πραγματικά ωφέλιμη τόσο για 
τους διοργανωτές όσο και για 
τους συμμετέχοντες, χαρακτήρισε 
την άσκηση «Αργοναύτης 2015» 
Ελληνας ταξίαρχος, ο οποίος λαμ-
βάνει μέρος στη σημερινή τρίτη 
φάση, που προνοεί δύο σενάρια, 
ημερήσιο και βραδινό και πραγ-
ματοποιείται στη θαλάσσια περι-
οχή νοτίως της Κύπρου υπό το 
συντονισμό του ΚΣΕΔ Λάρνακας.
Στις δηλώσεις του ο ταξίαρχος 
Χαράλαμπος Λαλούσης, Διοικη-
τής Επιχειρήσεων από το Γενικό 
Επιτελείο Στρατού της Ελλάδας, 
επικεφαλής της αντιπροσωπεί-
ας, που συμμετέχει στην «Αργο-
ναύτης 2015», χαρακτήρισε την 
άσκηση «πολύ ενδιαφέρουσα και 
πολύ σημαντική. Η Ελλάδα συμ-
μετέχει με ένα αεροσκάφος C 130 
στην πρακτική φάση της άσκησης 
και από τη μέχρι τώρα παρακο-
λούθηση, υποδομή και οργάνω-
ση θα έλεγα ότι ήταν πραγμα-
τικά εντυπωσιακή». Σε σχετική 
ερώτηση ο ταξίαρχος απάντησε 
είναι η πρώτη φορά πως ο ίδιος 
προσωπικά λαμβάνει μέρος στην 
άσκηση αυτή και ευχαρίστησε 
«την Εθνική Φρουρά και όλους 
τους συντελεστές της «Αργοναύ-
της 2015» για την οργάνωση, την 
υποδομή και τη όλη εξέλιξη της». 
Αυτό που διαπίστωσα, συνέχισε, 
«είναι πως πρόκειται για μια ολι-
στική προσπάθεια που έγινε από 
όλους τους φορείς. Ισως μάλιστα 
από την προεμπειρία που έχει η 
Κύπρος από το 2006 από τα γε-
γονότα του Λιβάνου που συνεισέ-
φερε τόσο σημαντικά, να έχουν 
δώσει αυτή την εμπειρία και να 
έχουν διοργανώσει μια διαδικα-
σία η οποία να είναι αποτελεσμα-

τική και πιστεύω αν χρειαστεί, να 
έχει σημαντικά αποτελέσματα και 
να συνδράμει σε ένα θέμα που εί-
ναι καθαρά ανθρωπιστικό».
Σε άλλη ερώτηση ο ταξίαρχος 
Λαλούσης απάντησε πως σίγου-
ρα αποκομίζεται μεγάλη εμπειρία 
από τη συνεργασία με άλλες χώ-
ρες μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η 
Βρετανία και η Γαλλία «που συμ-
μετέχουν με διάφορα μέσα. Ολη 
αυτή η συγκεντρωτική προσπά-
θεια είναι πραγματικά ωφέλιμη 
και για μας αλλά και για αυτούς 
που συμμετέχουν».
Από την πλευρά του ο σμηναγός 
Ανδρέας Ζαχαρίου που υπηρετεί 
στο Κέντρο Επιχειρήσεων του 
ΚΣΕΔ στη Λάρνακα, ανέφερε 
ότι «σήμερα διεξάγεται η τρίτη 
φάση της άσκησης «Αργοναύτης 
2015» που έχει να κάνει με πε-
ριστατικά έρευνας και διάσωσης 
που μπορεί να παρουσιαστούν 
σε περίπτωση μαζικής εκκένω-
σης αμάχων από περιοχή κρίσης 
στη Μέση Ανατολή». Το σενάριο, 
συνέχισε χωρίζεται σε δύο μέρη, 
το βραδινό και το ημερήσιο και 
διεξάγεται σε θαλάσσιο χώρο νο-
τίως της Κύπρου. Τόσο στο ημε-
ρήσιο όσο και στο βραδινό μέρος 
της άσκησης, είπε «συμμετέχουν 
αεροναυτικά μέσα και υπηρεσί-
ες της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
δηλαδή ελικόπτερα και πλωτά 
σκάφη της Εθνικής Φρουράς, της 
Διοίκησης του Ναυτικού και της 
αεροπορίας, η Λιμενική Αστυ-
νομικά με δικά της περιπολικά 
σκάφη, το Υπουργείο Υγείας με 
νοσηλευτές, η Πολιτική Αμυνα 
με την ειδική μονάδα νοσηλευ-
τών και το Τμήμα Δασών με ένα 
μικρό αεροσκάφος».

Την ετοιμότητα τόσο του ιδίου 
όσο και του Προέδρου της Βου-
λής, να βοηθήσουν την πολιτική 
ηγεσία και τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας ώστε «να πετύχουμε 
μια υποφερτή και βιώσιμη λύση 
του εθνικού μας προβλήματος», 
εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος μετά 
από συνάντηση που είχε με τον 
κ. Ομήρου. Ο Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος ανέφερε ότι με 
τον Πρόεδρο της Βουλής διαπί-
στωσαν «ταυτότητα αντιλήψεων, 
πέρα για πέρα». Εξέφρασε πα-
ράλληλα την ετοιμότητα αμφοτέ-
ρων να βοηθήσουν την πολιτική 
ηγεσία και τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας ώστε «να πετύχουμε 
μια υποφερτή και βιώσιμη λύση 
του εθνικού μας προβλήματος». 
Είπε ότι πραγματική επιθυμία 

είναι να σταματήσει αυτή η απα-
ράδεκτη κατάσταση στην Κύ-
πρου, η οποία, όπως ανέφερε, 
απασχολεί τόσο τους Ε/κ, όσο 
και του Τ/κ. «Οι μισοί Τ/κ έφυ-
γαν από την Κύπρο» είπε, για να 
προσθέσει ότι η εισβολή και η 
κατοχή ταλαιπώρησε και τους 
Τ/κ.
Τάχθηκε παράλληλα υπέρ μιας 
σωστής και αμφοτεροβαρούς 
λύσης. «Πρέπει κάποιες υποχω-
ρήσεις να κάνουμε και εμείς και 
οι Τ/κ, ούτως ώστε επιτέλους να 
φτάσουμε σε μια σωστή συμφω-
νία, όχι για να διαλύσουμε την 
Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά να 
λύσουμε το εθνικό μας θέμα» 
ανέφερε. Κατέληξε, λέγοντας ότι 
«μπορούμε συνεργαζόμενοι να 
πετύχουμε κάτι».

Γιώργος Μεταξάς                    Χαρά Δημητρίου 

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Διοργανώνει διήμερη εκδρομή στο  

Port Stephens & Hunter Valley 
Σαββάτο 13 & Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 

ΜΟΝΟ $180 το άτομο 
Συμπεριλαμβάνει λεωφορείο, ξενοδοχείο & πρωινό  

Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για ένα Σαββατοκύριακο που θα σας μείνει αξέχαστο  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με την Στέλλα Πιτσιατάρη  

9674 1157 & 0425 236 012 ή με τα γραφεία της Κυπριακής Κοινότητας στο 9557 1256 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 Ο Πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής JP και το  

Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Κοινότητας Ν.Ν.Ο  
 σας προσκαλούν σε διάλεξη του 

 Δρ. Ευάγγελος Ε. Κατσιαμπίρτας 
 Πρώην Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην 

Κλιματολογία & Αγροτική Μετεωρολογία 
 

  Θέμα:   «Ο πλανήτης θερμαίνεται και ψύχεται» 
 με ειδικές αναφορές στην Κύπρο και Ελλάδα  
Κυριακή 14 Ιουνίου 2015  3.00μμ 

 1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ  58-76 Stanmore Rd, Stanmore 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ 

Ο Πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής JP και το  
Διοικητικό Συμβούλιο  της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ 

σας προσκαλούν στο   
Πανηγύρι του ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 2015 

«Φεστιβάλ της Αφροδίτης» 
 Κυριακή 28 Ιουνίου 2015  12μ.μ - 5μ.μ 
 Στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας 

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα, χορό, μουσική, χορευτικά 
συγκροτήματα,  Κυπριακά φαγητά, γλυκά, διαγωνισμούς και 

παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και παιδιά  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ: 

 ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ – ΧΟΡΟΥ - ΤΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΠΟΙΗΜΑΤΑ- ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

 Ελάτε να διασκεδάσουμε  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Πέμπτη 6.00μμ – RAFFLE και βραδινό φαγητό, μόνο $12 το άτομο 
 

Κυριακή Μεσημέρι – Seafood Lunch, μόνο $25 το άτομο 


