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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διοργανώνει

μονοήμερη εκδρομή την ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
11 Μαρτίου 2019

Ελάτε να περάσουμε μια αξέχαστη μέρα στο Blue Mountains 
Botanic Gardens, Mount Tomah, και να γιορτάσουμε την αρχή της 

νηστείας με εύγεστα φαγητά προετοιμασμένα από την 
Γυναικεία Επιτροπή.
Τιμή: $40.00

(Συμπεριλαμβάνει πρωινό, μεσημεριανό και γλυκό)
Αναχώρηση από την Κυπριακή Κοινότητα στις 8.00πμ

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την
Στέλλα Πιτσιατάρη 0425 236 012, την Έλλη Στασσή 0411 354 235

και τα γραφεία της Κυπριακής Κοινότητας 9557 1256

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΝΟ &                         
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ               

διοργανώνουν
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 12μμ έως 3μμ στο 
οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ

58-76 Stanmore Rd Stanmore

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για οικονομική ενίσχυση             
της Ιερατικής Σχολής του Απόστολου Ανδρέα                         

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Τιμή εισιτηρίου (με εκλεκτό φαγητό)

$60 για μεγάλους &   $30 για παιδιά
Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τον Σωτήρη Τσουρή 0419 414 322,                                                        

τον Πανίκο Αχιλλέος 0404 901 044 και το γραφείο 
της Κυπριακής Κοινότητας 9557 1256

ΧΑΡΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΑΝΤΖΗ

(Σάββατο)            (Παρασκευή & Σάββατο)            (Παρασκευή)
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Νέος θάνατος από γρίπη Α’ στη Λεμεσό 
- Ο 8ος τις τελευταίες εβδομάδες
Δυστυχώς καταγράφηκε την 
Τετάρτη το πρωί νέος θάνατος 
από γρίπη Α.
Αυξάνεται ο αριθμός των θυμά-
των της γρίπης με αποτέλεσμα 
μέσα σε δυο μήνες να έχουμε 
φτάσει στους 8. Την ίδια ώρα 
σαράντα επτά σοβαρά περιστα-
τικά γρίπης Α καταγράφηκαν 
από την 1η Δεκεμβρίου σύμφω-
να με το Υπουργείο Υγείας. Πα-
ράλληλα αναφέρει σε σχέση με 
το νέο θανατηφόρο περιστατικό 
από γρίπη Α, πως ο ασθενής 
ανήκει στις ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού και παρουσίαζε 
υποκείμενα νοσήματα. Δείτε πε-
ραιτέρω μέτρα προσωπικής υγι-
εινής που προτείνει το Υπουρ-
γείο Υγείας. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δόθηκαν στην δημοσιότητα 
πρόκειται για πρόσωπο ηλικί-
ας 72 ετών. Φαίνεται πως είχε 
βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. 
Το συγκεκριμένο πρόσωπο 
σύμφωνα με πληροφορίες του 
Αντέννα είναι ένα από τα 6 πε-
ριστατικά που νοσηλεύονταν 
εδώ και αρκετές ημέρες στην 

ενατική μονάδα του Γενικό Νο-
σοκομείου Λεμεσού. 
Υπενθυμίζουμε πως σε αυτους 
τους 8 θανάτους περιλαμβά-
νονται, ένα βρέφος 18 μηνών 
αλλά και ο θάνατος του 34 χρο-
νου από την Λάρνακα Σταύρου 
Γεωργίου.

Καθοδόν τα εμβόλια 
Σε δηλώσεις της στο Αντέννα 
η Προιστάμενη της Μονάδας 
Λοιμωδων Νοσημάτων Μαρία 
Κολιού ανέφερε ότι «δεν έχουν 
πει ποτέ ότι έχει σταματήσει 
η δραστηριότητα της γρίπης. 
Αυτό που έχουν πει  είναι ότι 
από το 90% της δραστηριότητας 
της γρίπης μειώθηκε στο 50%».
Η κ. Κολιού είπε ότι παρόμοια 
ψηλή θνησιμότητα παρουσιά-
στηκε και στην Ελλάδα από τον 
συγκεκριμένο ιό, ο οποίος είναι 
πιο επιθετικός από άλλες χρο-
νιές.
Αναφορικά με τα εμβόλια ση-
μειώσε πως θα έρθουν την ερ-
χόμενη εβδομάδα ενώ όσοι το 
έχουν άμεση ανάγκη υπάρχουν 
αποθέματα.

Ναμί: Μέσα Φεβρουαρίου  
η γεώτρηση του Πορθητή 

Δ
ραστηριότητες στα ανοι-
χτά της Κύπρου θα ξε-
κινήσει στα μέσα Φε-
βρουαρίου το τουρκικό 

γεωτρύπανο Πορθητής, δηλώ-
νει ο «υπουργός ενέργειας» Οζ-
ντίλ Ναμί στο ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Ανατολού, προσθέ-
τοντας ότι “όπως και στα άλλα 
ζητήματα θα προστατεύουμε τα 
δικαιώματα και συμφέροντα του 
‘τ/κ λαού’ στο θέμα του φυσικού 
αερίου και θα κάνουμε τα απα-
ραίτητα βήματα”. 
Σε δηλώσεις του στο Ανατολού, 
ο Οζντίλ Ναμί ανέφερε ότι συ-
νεχώς κάνουν έκκληση για συ-
νεργασία στην ε/κ πλευρά, αλλά 
μέχρι σήμερα δεν υπήρξε θετική 
ανταπόκριση. 
“Αυτό είτε θα γίνει είτε δεν θα 
γίνει. Εμείς θα συνεχίσουμε τη 
στρατηγική πολιτική που δια-
μορφώσαμε με την Τουρκία στο 
πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος 
που συμφωνήσαμε”, ανέφερε.
Ο Οζντίλ Ναμί είπε πως όλος ο 
κόσμος έχει αποδεχτεί την πραγ-
ματικότητα ότι οι Τ/κ έχουν δια-
καιώματα στο φυσικό αέριο που 
θα εξορυχθεί γύρω από την Κύ-
προ. “Αν δει κανείς την έκθεση 
του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέ-
ρες και τις δηλώσεις των ΗΠΑ, 
τονίζεται ότι πρέπει οπωσδήποτε 
να προστατευθούν τα δικαιώματα 

και των δύο «λαών» σε σχέση με 
τις πηγές ενέργειας που θα βρε-
θούν γύρω από το νησί”, ανέφε-
ρε. Υποστήριξε ότι δεν μπορεί να 
γίνει αποδεκτή ούτε είναι λογική 
η πρόταση του Ε/κ ηγέτη Νίκου 
Αναστασιάδη όπως τα κέρδη από 
τα δικαιώματα που έχουν οι Τ/κ 
στο φυσικό αέριο να τοποθετη-
θούν σε ένα ειδικό ταμείο μέχρι 
να βρεθεί λύση. “Τότε τα έσοδα 
από το φυσικό αέριο που θα κα-
τατεθούν σε ειδικό ταμείο, όσο 
δεν υπάρχει λύση στην Κύπρο 
δεν θα πρέπει να τα αγγίξει κανέ-
νας. Αλλιώς η τουρκική πλευρά 
θα αντιδράσει”, ανέφερε.
Ο Ναμί είπε ότι «ο πιο άνετος, ο 
πιο οικονομικός και ο πιο γρή-
γορος δρόμος να μεταφερθεί το 
φυσικό αέριο στην Ευρώπη είναι 
μέσω της Τουρκίας. Αλλωστε η 
Τουρκία έχει ήδη μία τεράστια 
υποδομή για κάτι τέτοιο. Η από-
σταση μεταξύ Τουρκίας Κύπρου 
για να υπάρξει διασύνδεση με 
ξηρά είναι η πιο σύντομη από-
σταση», είπε. Για το Κυπριακό, ο 
Οζντίλ Ναμί υποστήριξε ότι για 
την κωλυσιεργία δεν ευθύνεται η 
τουρκική πλευρά, προσθέτοντας 
ότι η τ/κ πλευρά και η Τουρκία 
κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπά-
θεια στις διαπραγματεύσεις και 
πως αυτό συμπεριελήφθη και 
στην έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ.


