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Γιώργος Μεταξάς  &  Μαρία Τόλια 
Η Κρητική Αδελφότητα Σύδνεϋ και ΝΝΟ             

σας προσκαλεί στην                                               

“Κρητικο-Kυπριακή Βραδιά”            
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, 7.00 μμ 

Ζωντανή μουσική και τραγούδι με τους μουσικούς: 
Σάββα Ιορδάνου, Αντώνη Πετραντωνάκη,     
Άγγελο Γκούτζιο και Σαμ Χριστοδουλίδη.                 

1ος Όροφος Κυπριακή Κοινότητα  58-76 Stanmore Rd Stanmore       

Είσοδος $40 με φαγητό                                  Για 
κρατήσεις θέσεων τηλεφωνείστε στην               Δέσποινα 

0417 020 327 και στην Μαρία 0402 081 590 

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΝΟ 

Διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή την  
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ  14 Μαρτίου 2016 

Ελάτε να περάσουμε μια αξέχαστη μέρα στο πανέμορφο Warragamba Dam.  
Θα 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 περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την 

Στέλλα Πιτσιατάρη 9674 1157 – 0425 236 012 
και τα γραφεία της Κυπριακής Κοινότητας 9557 1256 

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΝΟ 

 σας προσκαλεί σε  Fundraising Dinner 
 Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για έρευνες του καρκίνου  

(Cancer Research)   

Σάββατο 12 Μαρτίου 2016, 7:30μμ 
$60 για μεγάλους & $25 για παιδιά  (3 course meal) 

Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ  1ος όροφος, 58-76 Stanmore Rd, Stanmore  

  Ζωντανή μουσική και πολλά δώρα  
  Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επικοινωνήστε με την 

Στέλλα Πιτσιατάρη 9674 1157 & 0425 236 012  
ή με την Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256  
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Εργα για διάνοιξη των οδοφραγμάτων 
Λεύκας/Απλικίου και Δερύνειας
Αρχίζουν σύντομα στα κατεχόμενα τα 
έργα για διάνοιξη των οδοφραγμάτων 
Λεύκας/Απλικίου και Δερύνειας
Κατακυρώθηκε προσφορά για τα 
οδικά έργα στα κατεχόμενα, που 
θα επιτρέψουν τη διάνοιξη των 
δύο οδοφραγμάτων Λεύκας/
Απλικίου και της Δερύνειας.
Όπως αναφέρεται σε ανακοί-
νωση του λεγόμενου υπουργού 
εσωτερικών και εργασίας, Ασίμ 
Ακανσόι, ο διαγωνισμός που 
προκηρύχθηκε από την UNDP 
για το άνοιγμα των δύο οδο-
φραγμάτων έχει ολοκληρωθεί 
και τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
έχουν αποδεσμευτεί. Η προσφο-
ρά κατακυρώθηκε στην εταιρεία 
M-Tas & Ahmet Korukoglu Ltd 
και ο σχεδιασμός για τα οδικά 
έργα στα κατεχόμενα, στα δύο 
σημεία διέλευσης έχει προγραμ-
ματιστεί να ολοκληρωθεί μέχρι 
το Μάρτιο του τρέχοντος έτους.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στην ανακοίνωση, τα οδικά 
έργα στη νότια πλευρά των οδο-
φραγμάτων θα γίνουν με χρη-
ματοδότηση της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας, ενώ η επέκταση και 
η ασφαλτόστρωση του μικρού 
τμήματος του δρόμου μεταξύ 
των δύο σημείων ελέγχου στο 
οδόφραγμα της Λεύκας θα γίνει 
από δικοινοτική κοινοπραξία με 
χρηματοδότηση της Κυπριακής 
Δημοκρατία, ύστερα από προ-
κήρυξη διαγωνισμού από την 
UNDP.
Προστίθεται ότι ο δρόμος στην 
ελληνοκυπριακή πλευρά του 
οδοφράγματος Λεύκας/Απλικί-
ου αναμένεται να ολοκληρωθεί 
σε ενάμιση χρόνο.
Αναφέρεται ακόμα ότι η οικο-
νομική βοήθεια από την ΕΕ 
προορίζεται μόνο για την κατα-
σκευή των δρόμων και ότι θα 
γίνει αίτηση στην ΕΕ για επι-
πρόσθετη χρηματοδότηση ώστε 
να ολοκληρωθεί η υποδομή. Ο 
Ακανσόι, αναφέρει τέλος ότι θα 
προσληφθεί επιπλέον προσωπι-
κό 70 ατόμων από τη λεγόμενη 
αστυνομία για να διαχειρίζεται 
τα δύο οδοφράγματα.

Αρχαιολογικής σημασίας τα ευρήματα 
του Ναυαγίου του Μαζωτού
Τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα 
ερευνών της υποβρύχιας αρχαι-
ολογικής έρευνας του Ναυαγίου 
του Μαζωτού παρουσιάστηκαν 
την Τρίτη το βράδυ, στο Αμφι-
θέατρο της Cyta, στη Λευκωσία. 
Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο 
Όμιλος Αυτοδυτών του Ταμείου 
Ευημερίας Υπαλλήλων της Cyta  
(ΤΕΥ-ΑΤΗΚ) και η Ερευνητική 
Μονάδα του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από 
την Διαχειριστική Επιτροπή 
Ομίλου Αυτοδυτών ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, 
το Ναυάγιο του Μαζωτού αφο-
ρά ναυάγιο εμπορικού πλοίου 
των ύστερων κλασικών χρόνων  
(4ου  αιώνα π.Χ.), το οποίο 
εντοπίστηκε σε βάθος 45 μ. και 
μετέφερε αμφορείς κρασιού από 
το νησί Χίο και άλλα νησιά του 
Βόρειου Αιγαίου.
Η ανασκαφή ρίχνει φως σε ση-
μαντικά ζητήματα, όπως είναι 
η ναυτική δραστηριότητα στην 
Κύπρο κατά την αρχαιότητα, το 
εμπόριο μεταξύ Αιγαίου και Κύ-
πρου, τους τύπους και τα μεγέθη 
των εμπορικών πλοίων της πε-
ριόδου κ.α.
Σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιο-
τήτων, η αρχαιολογική σημασία 
των ευρημάτων είναι τεράστια 

και είναι η πρώτη υποβρύχια 
αρχαιολογική έρευνα που διε-
νεργείται αποκλειστικά από κυ-
πριακούς φορείς, ενώ υπολεί-
πεται ακόμα μεγάλο έργο, μέχρι 
να ανευρεθούν και να αξιολογη-
θούν όλα τα ευρήματα του σημα-
ντικού αυτού ναυαγίου.
Την παρουσίαση των ευρημάτων 
έκανε η Δρ Στέλλα Δεμέστιχα,  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενά-
λιας Αρχαιολογίας στην Ερευ-
νητική Μονάδα Αρχαιολογίας 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου.
Την εκδήλωση έθεσε υπό την 
αιγίδα του ο  Υπουργός Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων 
Μάριος Δημητριάδης, τον οποίο 
εκπροσώπησε η Γενική Διευθύ-
ντρια του Τμήματος Αρχαιοτή-
των Μαρίνα Ιερωνυμίδου, ενώ 
το παρόν τους έδωσαν, μεταξύ 
άλλων, ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Κύπρου Δρ Κώστας 
Χριστοφίδης, ο Αντιπρόεδρος 
του Συμβουλίου της Cyta Ανδρέ-
ας Μαραγκός, ο Αναπληρωτής 
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυ-
ντής του Οργανισμού Μιχάλης 
Αχιλλέως και η Πρόεδρος του 
ΤΕΥ-ΑΤΗΚ Αντιγόνη Μοδέστου.

CYPRUS CLUB


