
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 4 SEPTEMBER 2015 17ΚΥΠΡΟΣ

Γιώργος Μεταξάς 
    και άλλοι καλλιτέχνες 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

  

 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 

Ο Πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής JP και το διοικητικό συμβούλιο  
της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ, σε συνεργασία  με την Γυναικεία Επιτροπή, 

σας προσκαλούν στην  Γιορτή του Πατέρα 
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015,  7.30μμ 1ος όροφος, Cyprus Community Club 

Σας καλούμε σε ένα Σαββατιάτικο βραδινό ξεφάντωμα με ζωντανή μουσική  και 
χορό για όλα τα γούστα, με τον Μάκη Βουτσινά και την μουσική του παρέα. Ελάτε να 

γιορτάσουμε την Γιορτή του Πατέρα, κάνοντας ένα ταξίδι σε περασμένα αλλά όχι 
ξεχασμένα τραγούδια και μελωδίες που αγαπήθηκαν. 

 Θα σας διασκεδάσουν τα χορευτικά συγκροτήματα της Κυπριακής Κοινότητας 
Πλούσιο φαγητό με 3 course meal 

 $50.00 για μεγάλους - $20.00 για παιδιά  
 Θα βραβευτεί ο πιο νέος και ο πιο ηλικιωμένος πατέρας της βραδιάς!                             

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την Στέλλα 
Πιτσιατάρη 9674 1157 & 0425 236 012 ή με την Κυπριακή Κοινότητα στο 9557 1256 
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Ξαναβιώνουν το δράμα οι συγγενείς 
των νεκρών του Νοράτλας

Με κομμένη την ανάσα, οι οικο-
γένειες των Ελλαδιτών καταδρο-
μέων που επέβαιναν στο μοιραίο 
«Νοράτλας» της Ελληνικής Πολε-
μικής Αεροπορίας και εκτιμάται 
ότι βρίσκονται θαμμένοι μαζί με 
τα συντρίμμια του αεροσκάφους 
στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, 
παρακολουθούν τις εξελίξεις από 
τις εργασίες ανασκαφής.
Η είδηση ότι εντοπίστηκαν αν-
θρώπινα οστά και προσωπικά 
αντικείμενα των επιβαινόντων, 
εντείνει την αγωνία και επανα-
φέρει τις πικρές μνήμες από την 
περίοδο της τουρκικής εισβολής. 
Το τηλέφωνο του Θεόδωρου 
Αναστασόπουλου, ο οποίος υπη-
ρέτησε το 1974 στην ΕΛΔΥΚ από 
το βαθμό του λοχία και θρηνεί το 
χαμό του ξαδέλφου του από την 
πτώση του «Νοράτλας», δεν στα-
μάτησε από χθες να χτυπά. Σαρά-
ντα ένα χρόνια μετά, οι συγγενείς 
των ηρωικών Λοκατζήδων, ζη-
τούν να μάθουν εάν εντοπίστη-
καν οι δικοί τους άνθρωποι. 
«Όλοι περιμένουμε από αυτό 
το πράγμα, κάτι να γίνει. Τελο-
σπάντων να ησυχάσουνε και 
κάποιες ψυχές. Και έπειτα, όλες 
αυτές οι οικογένειες λένε ότι 
έδωσα ένα παλικάρι δύο μέτρα, 
δεν είναι δυνατόν να βρεθεί 
κάτι από αυτό τον άνθρωπο, να 
τον πάω εκεί που έχει γεννηθεί, 
εκεί που έχει μεγαλώσει?», ανέ-
φερε ο Εκπρόσωπος συγγενών 

των πεσόντων. 
Σύμφωνα με τον κύριο Αθανα-
σόπουλο, οι συγγενείς των πε-
σόντων Καταδρομέων της Πρώ-
της Μοίρας Καταδρομών που 
επιβιβάστηκαν στις 22 Ιουλίου 
1974 στο μεταγωγικό αεροσκά-
φος «Νοράτλας» για να συμμετά-
σχουν στη μυστική στρατιωτική 
επιχείρηση με την κωδική ονο-
μασία Νίκη, βρίσκονται σε ετοι-
μότητα για την κάθοδο τους στη 
Λευκωσία. Ενώ, ο Επίτροπος 
Προεδρίας για Ανθρωπιστικά 
Θέματα Φώτης Φωτίου, ενημέ-
ρωσε σήμερα τον Πρέσβη της 
Ελλάδας Ηλία Φωτόπουλο, για 
την πορεία της εκσκαφής. 
«Περίπου στα είκοσι άτομα, με 
τους πιλότους μαζί, υπάρχουν 
στοιχεία, θα βρεθούνε στοιχεία, 
πρέπει να βρεθούνε στοιχεία 
εκεί. Τουλάχιστον για είκοσι 
άτομα», είπε. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
εργασίες ανασκαφής διεξάγο-
νται σε βάθος τεσσάρων περί-
που μέτρων και προχωρούν με 
γοργούς ρυθμούς. Μέχρι στιγ-
μής έχει αποκαλυφθεί μεγάλο 
μέρος της ατράκτου και έχουν 
εντοπιστεί ανθρώπινα οστά, 
ρουχισμός και δεκάδες προσω-
πικά αντικείμενα των ηρωικών 
Λοκατζήδων, για τα οποία θα 
αρχίσει άμεσα η διαδικασία ταυ-
τοποίησης με τη μέθοδο ΝΤΙ-
ΕΝ-ΕΙ.

Πράσινο φως για καλλιέργεια & εμπορία βιομηχανικής κάνναβης
Το πρώτο βήμα για την καλλι-
έργεια και εμπορία βιομηχανι-
κής κάνναβης, έγινε το πρωί 
της Τετάρτης από το Υπουργικό 
Συμβούλιο με την έγκριση σχε-
τικού νομοσχεδίου, σύμφωνα 
με τον αρμόδιο υπουργό Νίκο 
Κουγιάλη. 
Τόνισε ότι οι κανονισμοί θα 
είναι εξαιρετικά αυστηροί θα 
παρακολουθείται η όλη δια-
δικασία από τη στιγμή που ει-
σάγεται ο σπόρος στην Κύπρο 
μέχρι και τη στιγμή που θα 
διατεθεί το φυτό στην αγορά. 
Οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να 
δίνουν εξηγήσεις για την παρα-
γωγή αλλά και την πώληση του 
προϊόντος. Ενώ το υπουργείο 
Γεωργίας θα παρακολουθεί 

στενά τις εργασίες. 
«Πρόκειται για κάνναβη με την 
ουσία τετραϋδροκανναβινόλη 
σε πολύ χαμηλά ποσοστά 0,2% 
και αυτό το νομοσχέδιο θα ρυθ-
μίζει την καλλιέργεια, παραγω-
γή και εμπορία της κάνναβης με 
κανονισμούς που θα εγκριθούν 
από τη Βουλή», ανέφερε ο κ. 
Κουγιάλης. 
Ο κύριος Κουγιάλης διαχώρι-
σε τη βιομηχανική ή κλωστική 
κάνναβη από την ιατρική κάν-
ναβη, λέγοντας πως η ιατρι-
κή κάνναβη είναι διαφορετικό 
φυτό με διαφορετικό σπόρο και 
διευκρίνισε πως με το νομοσχέ-
διο που εγκρίθηκε επιτρέπεται 
η καλλιέργεια της βιομηχανικής 
κάνναβης και μόνον. 

cyprus club

Ξαναβιώνουν το δράμα της απώλειας των 
αγαπημένων τους οι συγγενείς των ηρω-
ικών νεκρών του Νοράτλας Καθημερινά 
ζητούν ενημέρωση για την πρόοδο των 
ερευνών αναμένοντας απαντήσεις στα 
ερωτήματα που τους βασανίζουν για 41 
ολόκληρα χρόνια.


