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 Έφη Καρρά                  Άκης 

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

Κυριακή Μεσημέρι – Seafood Lunch, μόνο $25 το άτομο 

Τρίτη Μεσημεριανό 
μόνο $12 

Κυριακή βράδυ Ταβέρνα 
μόνο $25 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

  
•   
•   

• Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου - Η Γιορτή του Πατέρα. Τιμή $50 με    
3 course meal. Χορευτικά  συγκροτήματα και ζωντανή μουσική με τον 
Μάκη Βουτσινά και την παρέα του. 

 

 Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου - Διήμερο ταξίδι 
στην Καμπέρα για το Φεστιβάλ της Τουλίπας. Τιμή εισιτηρίου $195 και 
συμπεριλαμβάνει 2 πρωινά, ξενάγηση και απογευματινό γλυκό στην 
επιστροφή. Αναχώρηση στις 7πμ από την Κυπριακή Κοινότητα. 

 

 10 Νοεμβρίου - 11 μέρες αεροπορικό ταξίδι στην Νέα Ζηλανδία. Θα 
επισκεφτούμε και τα 2 νησιά (North & South). Τιμή $2,950 και 
συμπεριλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, λεωφορεία, 
ξενάγηση, κρουαζιέρα στο Milford Sound, πρωινά και βραδινά φαγητά. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την Στέλλα Πιτσιατάρη  
9674 1157 & 0425 236 012 ή με τα γραφεία της Κυπριακής Κοινότητας στο 9557 1256 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ  
στο εστιατόριο της Κυπριακής Κοινότητας 

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015  από τις 12.00μ.μ. με ζωντανή μουσική  

Απολαύστε τα φρεσκότατα και πάντα νόστιμα φαγητά μας  ΜΟΝΟ $35 το άτομο  
Σαλάτα, τζατζίκι, ταραμοσαλάτα, σαρδέλες, χταπόδι, χαλούμι 

 
 

 Πιατέλα με φρέσκιες γαρίδες, καβούρια, στρείδια, μύδια, καλαμάρι, σουβλάκι 
κότας, αρνίσια και χοιρινά chops και για επιδόρπιο σπιτικό γλυκό 

 

Το μενού αυτό διατίθεται ανά 2 άτομα και άνω 
Για τα παιδιά όλα τα ορεκτικά με σουβλάκι ή καλαμάρι μόνο $15 

 

Κλείστε το τραπέζι σας εγκαίρως στον Ιορδάνη Ιορδάνου  
9550 3862 & 0407 746 315 ή στην Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256 

Η Υπηρεσία Multicultural Health του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με 
την Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ, σας προσκαλούν σε ομιλία σχετικά με  

 

«Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο του καρκίνου» 
 

Ομιλήτρια: Ms Patricia Giannotto  (Cancer Institute NSW) 
 

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015    11.00πμ  -  11.45πμ  
στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας, 58-76 Stanmore Rd Stanmore  

Όλοι ευπρόσδεκτοι – Είσοδος ελεύθερη 
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Διοικήτρια της ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Κινητικότητα 
στο θέμα της αποναρκοθέτησης
Υπάρχει πραγματική κινητικότη-
τα στο θέμα της αποναρκοθέτη-
σης στην Κύπρο ως αποτέλεσμα 
της καλής συνεργασίας με τις δύο 
πλευρές, δήλωσε σήμερα η Δι-
οικητής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ Κρίστιν 
Λουντ, σημειώνοντας ωστόσο ότι 
πολλά απομένουν ακόμη να γί-
νουν.
Η κ. Λουντ μιλούσε σε δημοσιο-
γράφους που παρακολούθησαν 
τον τρόπο εντοπισμού ναρκών, 
σε περιοχή κοντά στο Μάμμαρι 
όπου διεξάγεται αποναρκοθέτηση 
από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για εντοπι-
σμό ναρκών, οι οποίες παρασύρ-
θηκαν από έντονη βροχόπτωση. 
Μονάδα αποναρκοθέτησης, απο-
τελούμενη από 20 ειδικούς ναρ-
καλιευτές από την Καμπότζη και 
την UNIFIL στο Λίβανο έχει ανα-
λάβει την αποναρκοθέτηση.
Όπως είπε η κ. Λουντ, η ομάδα 
βρίσκεται στην Κύπρο από τις 26 
Μαϊου και τους τελευταίους τρεις 
μήνες βρήκε και κατέστρεψε πέντε 
κομμάτια που ανήκουν σε ρωσι-
κής προέλευσης νάρκες κατά προ-
σωπικού και δύο αμερικανικής 
προέλευσης αντιαρματικές νάρ-
κες. Η περιοχή έκτασης 17 χιλιά-
δων τ.μ. είναι τώρα καθαρή από 
νάρκες και ασφαλής.

Επικίνδυνη και δύσκολη η 
αποναρκοθέτηση 
Η αποναρκοθέτηση αυτού του 
χώρου είναι πολύ επικίνδυνη και 
δύσκολη εργασία, η οποία διεξή-
χθη κάτω από δύσκολες συνθή-
κες τους καλοκαιρινούς θερμούς 
μήνες από μια επαγγελματική και 
αφοσιωμένη στο έργο αυτό ομά-
δα από την Καμπότζη, χώρα που 
είναι πολύ εξοικειωμένη με τέ-
τοια θέματα, είπε. Χαρακτήρισε 
“εξαιρετική” την εργασία που δι-
εξήγαγε η ομάδα και ευχαρίστησε 
την Αποστολή των Ηνωμένων 
Εθνών στο Λίβανο και την United 
Nations Mine Action Service 
(UNMAS) για τη στήριξή τους.
Ο Ταγματάρχης Μάικ Χόλγκεϊτ 
ανέφερε ότι η εργασία των ναρ-
καλιευτών είναι χρονοβόρα και 
επίπονη, λέγοντας ότι εργάζονται 
από το πρωί μέχρι το απόγευμα 
μέσα στη ζέστη και καθαρίζουν 
βήμα-βήμα την περιοχή, καθα-
ρίζοντας προσεκτικά την άγρια 
βλάστηση για να διευκολύνουν 
τη δουλειά τους. Οι ναρκαλιευτές 
εναλλάσσονται κάθε 30 λεπτά για 
να μπορούν να παραμείνουν συ-
γκεντρωμένοι στην εργασία που 
επιτελούν.
Ο Υπολοχαγός Sovannara Leang, 
Υπεύθυνος για την Ομάδα από 
την Καμπότζη, παρουσίασε στους 
δημοσιογράφους τις τεχνικές πτυ-
χές της διαδικασίας αποναρκοθέ-
τησης.
Η κ. Λουντ είπε ότι η ΟΥΝΦΙ-

ΚΥΠ έχει συνεργαστεί στενά με 
την τ/κ πλευρά και εξασφάλισε 
τη δέσμευσή της ότι θα καθαρίσει 
την περιοχή βόρεια της γραμμής 
κατάπαυσης του πυρός κατά τους 
προσεχείς μήνες, κάτι που χαιρέ-
τισε ο ΓΓ του ΟΗΕ, όπως ανέφερε.

Προτεραιότητα η ασφάλεια 
των κατοίκων
Η ασφάλεια των κατοίκων εί-
ναι η πρώτη προτεραιότητα για 
την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και την ομάδα 
ναρκαλιευτών, υπογράμμισε η 
Διοικήτρια της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, προ-
σθέτοντας ότι μόλις καθαριστεί η 
περιοχή βόρεια της γραμμής κα-
τάπαυσης του πυρός, «η περιοχή 
αυτή δεν θα επηρεαστεί ξανά από 
νάρκες, και αυτό θα έχει πολύ θε-
τικές επιπτώσεις για την τοπική 
κοινότητα”.
Αναφορικά με ναρκοπέδια που θα 
πρέπει να καθαριστούν, η κ. Λουντ 
είπε ότι τα Ηνωμένα Έθνη χαιρετί-
ζουν την απόφαση του Προέδρου 
Νίκου Αναστασιάδη να δώσει 
στην τουρκοκυπριακή πλευρά τις 
συντεταγμένες για 28 ναρκοπέδια 
της Εθνικής Φρουράς. Αυτό, είπε, 
ήταν ένα μεγάλο βήμα για μια Κύ-
προ χωρίς νάρκες και βοηθά στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ 
των δύο πλευρών.

27,000 χιλιάδες νάρκες 
έχουν απομακρυνθεί 
Μεταξύ 2004 και 2011, πάνω 
από 27,000 χιλιάδες νάρκες 
έχουν απομακρυνθεί και κατα-
στραφεί από τους ναρκαλιευτές 
των Ηνωμένων Εθνών στην Κύ-
προ στην ουδέτερη ζώνη. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, είπε η κ. Λουντ, 
προσέφερε 11 εκατομμύρια ευρώ 
ή 80% του συνολικής δαπάνης, 
χαρακτηρίζοντας την ως εξαιρετι-
κά γενναιόδωρη.
Η κ. Λουντ διαβεβαίωσε ότι η 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι δεσμευμένη να 
παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για 
να διευκολύνει την αποναρκοθέ-
τηση απ` ό, τι απομένει από αυτά 
τα 28 ναρκοπέδια. Η ΟΥΝΦΙ-
ΚΥΠ και η UNMAS, είπε, μαζί με 
την εξαιρετική συνεργασία των 
δύο πλευρών, έχουν χαρτογρα-
φήσει τα ναρκοπέδια, όπου εικά-
ζεται ότι υπάρχουν αντιαρματικές 
νάρκες και νάρκες κατά προσω-
πικού. Έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε για να αξιολογήσει την 
κατάσταση και το τι χρειάζεται για 
να απομακρυνθούν νάρκες από 
την περιοχή ολοκληρώθηκε στις 
7 Ιουλίου 2015 και τα ευρήματά 
της έχουν κοινοποιηθεί στις δύο 
πλευρές για να καθορίσουν την 
παραπέρα πορεία τους. «Σήμερα, 
25 από τις 28 περιοχές δεν απο-
τελούν κίνδυνο όσον αφορά τις 
νάρκες,» ανέφερε.

cyprus club


