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ΧΡΗΣΤΟΣ             ΧΑΡΑ ΣΑΜ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
(Παρασκευή & Σάββατο)       (Σάββατο)                  (Παρασκευή) 

Μαζί τους οι:
Ανδρέας Καλογερόπουλος, Μάριος Ξάνθου, Γιώργος Σβόλος, 

Παναγιώτης Κοκκίνης & Στηβ Έλλης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διοργανώνει 

MELBOURNE CUP Γεύμα με Σαμπάνια

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 11.30 πμ – 4.00 μμ

1ος όροφος Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ
$55 το άτομο 

Επίδειξη μόδας από το New Avenue στο Earlwood & επίδειξη 
παπουτσιών από το Adore Shoes

Οι τυχεροί της εισόδου θα κερδίσουν μια δωροεπιταγή από το New
Avenue & μια δωροεπιταγή από το Adore Shoes

Πολλές εκπλήξεις και θα παρακολουθήσετε τις κούρσες 
σε μεγάλη οθόνη.

Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε Έλλη Στασσή 0411 354 235,                             
με την Στέλλα Πιτσιατάρη 0425 236 012, ή με τα γραφεία της Κυπριακής 

Κοινότητας στο 9557 1256

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

σας προσκαλούν στον εορτασμό για τα

90 ΧΡΟΝΙΑ  
από την ίδρυση της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019 7.30μμ
1Ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ 58-76 Stanmore Rd, Stanmore

ΕΙΣΟΔΟΣ με 3 course meal:
$60 για μεγάλους & $35 για παιδιά κάτω των 12 ετών

Εκλεκτή μουσική, χορός και διασκέδαση.
Θα χορέψουν τα παιδιά της Σχολής Χορού και 

τα παιδιά του Ελληνικού Σχολείου θα απαγγείλουν ποιήματα
Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τον 

Σωτήρη Τσουρή 0419 414 322, την Έλλη Στασσή 0411 354 235 
και το γραφείο της Κυπριακής Κοινότητας 9557 1256 
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Σ
το τουρκικό γεωτρύπανο 
Φατίχ ανοιχτά της Πά-
φου ανέβηκε ο γνωστός 
δημοσιογράφος του το 

τουρκικού καναλιού CNNTurk 
Τζουνέιτ Οζντεμίρ αναφέροντας 
ότι για πρώτη φορά μεταδίδο-
νται εικόνες από το Φατίχ. Σχο-
λιάζει πως μόλις βρεθεί φυσικό 
αέριο ίσως η Τουρκία χτυπήσει 
τη γροθιά της στο τραπέζι.
Ο Τούρκος δημοσιογράφος 
αναφέρει ότι πήγε στο σημείο 
της γεώτρησης με ελικόπτερο 
από την Αττάλεια, κάτι που δεν 
ήταν καθόλου εύκολο, όπως 
αναφέρει. Ο Τζουνέιντ Οζντε-
μίρ στο ρεπορτάζ του αναφέρει 
ότι το Φατίχ εργάζεται αδιάκο-
πα, 24 ώρες 7 μέρες τη βδομά-
δα. 
Σχολιάζει ότι η δουλειά του 
Φατίχ δεν είναι εύκολη, είναι 
μια ευαίσθητη εργασία, προ-
σθέτοντας ότι το γεωτρύπανο 
το οποίο διαθέτει πύργο ύψους 
100 μέτρων, έχει τη δυνατότητα 
να κατεβαίνει 2 χιλιάδες μέτρα 
κάτω από την επιφάνεια του νε-

ρού και άλλα 3 χιλιάδες μέτρα 
κάτω από το έδαφος. Αναφέρει 
ότι παρά το ότι οι καιρικές συν-
θήκες είναι αντίξοες το γεωτρύ-
πανο έχει σταθεροποιηθεί συ-
νεχίζοντας τις εργασίες του σε 
πολύ δύσκολες συνθήκες. 
Η κάμερα του τουρκικού κανα-
λιού στρέφεται προς την φρεγά-
τα Γκαζιάντεπ, η οποία μαζί με 
άλλες φρεγάτες εναλλάξ προ-
στατεύουν, όπως αναφέρει, το 
γεωτρύπανο 24 ώρες το 24ωρο. 
Η κάμερα στρέφεται και σε ένα 
στρατιωτικό ελικόπτερο που 
φτάνει την ώρα που γίνονται τα 
γυρίσματα κατευθυνόμενο προς 
την φρεγάτα Γκαζιάντεπ.
“Βρέθηκε μέχρι στιγμής φυσικό 
αέριο; Όχι δεν βρέθηκε. Αλλά 
μόλις βρεθεί τότε η Τουρκία 
τότε ή θα το πάρει ή θα καθίσει 
με τις άλλες χώρες και θα τους 
πει ‘ελάτε να συμφωνήσουμε, 
γιατί μας κρατάτε εμάς έξω από 
αυτό το παιχνίδι;’ και ίσως να 
χτυπήσει και την γροθιά της στο 
τραπέζι”, σχολιάζει ο Τούρκος 
δημοσιογράφος.

CYPRUS CLUB

Μπεντέρ: Τα Βαρώσια ανήκουν στο ΕΒΚΑΦ

Νέα καταγγελία για ρύπανση από σκάφη αναψυχής στο Λατσί 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΒ-
ΚΑΦ, Ιμπραήμ Μπεντέρ, ανέ-
φερε ότι υποστηρίζει τη δήλωση 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ για τα Βαρώσια ότι «οι πε-
ριουσίες στην πόλη θα πρέπει 
να δοθούν στους νόμιμους ιδι-
οκτήτες τους» και επαναλαμβά-
νει ότι τα Βαρώσια ανήκουν στο 
ΕΒΚΑΦ.
Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. 
Μπεντέρ αναφέρει ότι το ΕΒ-
ΚΑΦ υπάρχει τα τελευταία 500 
χρόνια στην Κύπρο, όσο και το 
χρονικό διάστημα που η περί-
κλειστη πόλη της Αμμοχώστου 
ανήκει στο ΕΒΚΑΦ.
«Το ΕΒΚΑΦ υπήρχε πολύ πριν 

έρθουν οι Βρετανοί στο νησί, 
πολύ πριν ιδρυθούν τα Ηνω-
μένα Έθνη και πολύ πριν την 
εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Αυτά τα εδάφη ανή-
κουν στο ΕΒΚΑΦ», ανέφερε.
Πρόσθεσε ότι «όταν το Συμβού-
λιο Ασφαλείας λέει ότι τα Βαρώ-
σια πρέπει να αποδοθούν στους 
νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμείς 
το αποδεχόμαστε».
«Είναι μια εμάς μια μεγάλη από-
φαση να δώσουν πίσω αυτά τα 
εδάφη στο ΕΒΚΑΦ, να ανοίξουν 
[τα Βαρώσια] υπό τον έλεγχο 
του ΕΒΚΑΦ και να αποδοθούν 
προς όφελος της κοινωνίας», 
κατέληξε. 

Άλλη μια καταγγελία για ρύπαν-
ση θαλάσσιας περιοχής από σκά-
φη αναψυχής έχει στα χέρια του 
το Κίνημα Οικολόγων – Συνερ-
γασία Πολιτών. Σύμφωνα με την 
καταγγελία, η ρύπανση εντοπίζε-
ται σε περιοχή μεταξύ του αλιευ-
τικού καταφυγίου στο Λατσί και 
της παραλίας Φοντάνα Αμορόζα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συ-
γκεκριμένο σημείο πραγματοποι-
ούνται καθημερινά μικρές κρου-
αζιέρες από τουριστικά πλοιάρια.
Οι Οικολόγοι καταγγέλλουν ότι 
η ρύπανση είναι σχεδόν καθημε-
ρινό φαινόμενο και προέρχεται 
από την εκκένωση των δεξαμε-

νών των λυμάτων που φέρουν 
τα σκάφη αυτά στη θάλασσα, με 
αποτέλεσμα ντόπιοι και τουρί-
στες να κολυμπούν ανάμεσα στα 
λύματα. Τονίζοντας πως η ατι-
μωρησία αποθρασύνει τους ασυ-
νείδητους ακόμη περισσότερο 
το Κίνημα Οικολόγων θέτει δύο 
ερωτήματα: πρώτον αν υπάρ-
χουν δεξαμενές στο λιμανάκι 
στο Λατσί όπου να παραδίδονται 
καθημερινά τα λύματα των σκα-
φών αναψυχής και δεύτερον, αν 
ελέγχει κανείς επί καθημερινής 
βάσης το κατά πόσον παραδίδο-
νται τα λύματα για ορθολογιστι-
κή διαχείριση.

Τούρκοι δημοσιογράφοι στην 
προπαγάνδα του Ερντογάν: Ρεπορτάζ 
του CNN Turk από το Φατίχ


